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У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  4 .  АВГУСТА 2017.Број 4724, година CXLIX

Лоша вест: изгле да да 
се одла же рекон струк ци ја
Интер ног

Добра вест: неко ли ко 
оде ље ња доби ло вред ну
опре му од дона то ра

Иако је уго вор којим је Упра ва за
капи тал на ула га ња АП Вој во ди не
пре не ла Општој бол ни ци Пан че во
500 мили о на дина ра наме ње них
рекон струк ци ји и адап та ци ји Интер -
ни стич ког бло ка пот пи сан још 31.
мар та, још увек се не може са сигур -
но шћу рећи када ће радо ви у том
делу бол ни це напо кон поче ти.

Послед њег дана мар та опти ми -
стич но је наја вље но да се први мај -
сто ри на Интер ном оче ку ју већ у
јуну. Међу тим, Упра ва за капи тал на
ула га ња је тек 1. јуна рас пи са ла јав ну
набав ку за радо ве на рекон струк ци ји
тог бло ка.

Пре вре ме ни опти ми зам
– Тен дер је каснио због при пре ме
про јект не доку мен та ци је. Отва ра ње
пону да зака за но је за 3. јул. Уко ли ко
не буде жал би, оче ку је мо да уго вор
са изво ђа чем радо ва буде пот пи сан у
року од три де сет дана након отва ра -
ња пону да – рекао је том при ли ком
др Сло бо дан Ову ка, дирек тор Опште
бол ни це, изра зив ши наду да ће радо -
ви кре ну ти у сеп тем бру.

Међу тим, сада је сасвим изве сно
да ће и сеп тем бар у кру гу бол ни це
про ћи без диза ли ца, баге ра, зида ра,
ками о на, цемен та и оста лих гра ђе -
вин ских рекви зи та.

Наи ме, при ли ком јав ног отва ра ња
пону да, 3. јула, у Упра ви за капи тал на

НОВО СТИ ИЗ ОПШТЕ БОЛ НИ ЦЕ

ЖЕЛИ ТЕ ЛИ ПРВО ДОБРE ИЛИ ЛОШE ВЕСТИ?
Оче ки ва но или не, тек „Tron Tex” је

мало пре исте ка рока, 27. јула, пла тио
так су и упу тио Упра ви зах тев за
зашти ту пра ва. Про це ду ра нала же да
се копи ја зах те ва исто вре ме но доста -
ви и Репу блич кој коми си ји за зашти -
ту пра ва. Та коми си ја, како каже члан
158 Зако на о јав ним набав ка ма,
„дужна је да о зах те ву за зашти ту пра -
ва одлу чи реше њем у року од 20 дана
од дана при је ма ком плет не доку мен -
та ци је потреб не за утвр ђи ва ње чиње -
нич ног ста ња и одлу чи ва ње”. Тај рок
се само у изним ним слу ча је ви ма
може про ду жи ти за пет на ест дана.

Када Коми си ја доне се одлу ку, оба -
ве зна је да је у наред них пет дана
доста ви нару чи о цу, под но си о цу зах -
те ва и иза бра ном пону ђа чу, а потом
и да је обја ви на интер нет стра ни ци
Репу блич ке коми си је и на Пор та лу
јав них набав ки. Закон каже да Коми -
си ја може да одби је зах тев као нео -
сно ван или да га усво ји и да самим
тим у цели ни или дели мич но – пони -
шти посту пак јав не набав ке! Про тив
одлу ке Коми си је не може се изја ви ти
жал ба, већ је могу ће покре ну ти
управ ни спор у року од три де сет
дана, што пак не одла же извр ше ње
саме одлу ке.

Уко ли ко се зах тев пону ђа ча „Tron
Tex-а” усво ји као осно ван, јасно је да
ће јав на набав ка Упра ве за капи тал на
ула га ња бити обо ре на (дели мич но
или у цело сти) и да ће се чита ва при -
ча о рекон струк ци ји Интер ног вра ти -
ти тамо где је била и 31. мар та – на
поче так. Само у слу ча ју да зах тев
буде одби јен, одлу ка Упра ве којом се
„Моду ло ру” доде љу је посао сту пи ће
на сна гу и радо ви ће напо кон, ваљ да,
моћи да поч ну.

» Наставак на страни 6
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ула га ња, коми си ја је уста но ви ла да
су бла го вре ме но при сти гле две при -
ја ве. Како се може виде ти на сај ту
Упра ве, у оба слу ча ја реч је о зајед -
нич ким пону да ма више пред у зе ћа
„удру же них” око истог задат ка: у
првом слу ча ју као носи лац посла
наве де но је пред у зе ће „Моду лор” д.
о. о. из Бео гра да, а у дру гом „Tron
Tex” д. о. о. из Новог Сада.

Три замер ке
Две неде ље након отва ра ња пону да,
17. јула, дирек тор Упра ве за капи тал -
на ула га ња Недељ ко Кова че вић
донео је одлу ку да се уго вор о јав ној
набав ци доде ли пред у зе ћу „Моду -
лор”, које је пону ди ло цену од
467.411.960,14 дина ра с ПДВ-ом и
рок за изво ђе ње радо ва од 180 кален -
дар ских дана.

У одлу ци је наве де но да се пону да
чији је носи лац „Tron Tex” одби ја као
непри хва тљи ва због тога што садр жи
бит не недо стат ке који се тичу чла на
106 Зако на о јав ним набав ка ма. У

обра зло же њу се пре ци зи ра да су у
одби је ној пону ди уоче не три мањ ка -
во сти: за јед ног чла на зајед нич ке
пону де (пред у зе ће „Messer Tehnogas”
Бео град) није доста вљен доказ да је
упи сан у реги стар пону ђа ча, затим
није при ло жен није дан изве штај о
ско рин гу као доказ да је бони тет било
ког од пону ђа ча оце њен мини мал ном
оце ном А (а то је била оце на коју је
нару чи лац стрикт но тра жио) и тре ћа
замер ка тиче се сред ста ва финан сиј -
ског обез бе ђе ња, која је, како се наво -
ди у обра зло же њу одлу ке, „гру па
пону ђа ча доста ви ла, али су наве де ни
изно си нижи од оних који су тра же ни
кон курс ном доку мен та ци јом”.

(Не)оче ки ва ни пре о крет
Пону ђа чи су има ли рок од десет дана
да нару чи о цу под не су зах тев за
зашти ту пра ва. Зани мљи во је да так -
са која се пла ћа на рачун буџе та
Репу бли ке Срби је у слу ча ју под но ше -
ња таквог зах те ва изно си чак 250.000
дина ра!
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поми њу, искре на и ствар на, пого то -
во када закон крше они који то ника -
ко не би сме ли да раде, испа ло је
дру га чи је.

Једи ни закљу чак који се наме ће
после овог слу ча ја, јесте да у
нашем пра во су ђу не важе исти
арши ни за све. Када се узме у обзир
да се обич ним лопо ви ма и кри ми -
нал ци ма често изри чу вре мен ски
дуге затвор ске казне, поста вља се
пита ње због чега се и њима не омо -
гу ћу је при зна ва ње кри ви це и бла ге
казне, као што се то деси ло у слу -
ча ју шесто ри це бео град ских поли -
ца ја ца. Због чега и они који су
напунили затво ре у Срби ји не би
могли да, као мно ги срећ ни ци,
издр жа ва ју казне у кућ ном при тво -
ру, уз ноше ње елек трон ске „нано -
ги це” или без ње?

За неве ри цу и чуђе ње је и то да
је казна која је изре че на шесто ри -
ци бео град ских поли ца ја ца пра во -
сна жна, а да је спо ра зум о њихо -
вом при зна њу кри ви це постиг нут
врло брзо, после само неко ли ко
дана. И то у ситу а ци ји када мно га
суђе ња у Срби ји тра ју годи на ма
или заста ре ва ју, на шта нас је
Европ ска уни ја више пута до сада
опо ми ња ла.

М. Г.

Они су у Тре ћем основ ном
тужи ла штву у глав ном гра ду
пости гли спо ра зум о при зна њу
кри ви це, којим су потвр ди ли да
су ура ди ли оно због чега су ухап -
ше ни.

Дру гим речи ма, то зна чи да неће
бити ни дан иза реше та ка, а након
две годи не биће про ве ре но да ли су
били поште ни и узор ни гра ђа ни.
Ако се у том пери о ду нијед ном не
буду огре ши ли о зако не, биће им
про гле да но кроз прсте и зау век
опро ште но оно што су ура ди ли.
Таква одлу ка може само да иза зо ве
чуђе ње и да буде повод за пита ње:
зашто су онда били ухап ше ни и
при тво ре ни?

Да под се ти мо, њихо ве коле ге су
их ухап си ле због тога што су јед -
ном бро ју воза ча који су хте ли да
реги стру ју ауто мо би ле омо гу ћи ли
да то ура де иако нису прет ход но
упла ти ли за так се које су нео п ход -
не да би завр ши ли реги стра ци ју. У
кри вич ној при ја ви која је под не та
про тив њих писа ло је да су тиме
оште ти ли држа ву за више од
460.000 дина ра.

Уме сто да због тога буду при ме ре -
но кажње ни и да се тиме пока же да
је бор ба про тив коруп ци је и кри ми -
на ла, коју наши поли ти ча ри често

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Природно шаренило.

У једној од панчевачких башта, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 4. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НЕМА ПОТРЕ БЕ ДА СЕ ПЛА ШИ МО СВА ЂА, СУО ЧА ВА ЊА НИТИ

БИЛО КАКВИХ ПРО БЛЕ МА, ЈЕР И ЗВЕ ЗДЕ СЕ ПОНЕ КАД СУДА РЕ

ПА И ИЗ СУДА РА НАСТА НЕ НЕКИ НОВИ СВЕТ.

ДАНАС, ЈА ЗНАМ: ТО СЕ ЗОВЕ ЖИВОТ.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Чарли Чаплин

Суд ска (не)прав да
Шесто ри ца поли ца ја ца из Бео гра да
који су кра јем јула ухап ше ни у акци -
ји „Арес” због зло у по тре бе слу жбе ног
поло жа ја нема ју раз ло га за бри гу. 

Рад но вре ме само све сти
Све ти Или ја Гро мов ник није се ове годи не поја вио у свом уоби -
ча је ном све тлу: није било муња на небу, беше вре ло са, доду ше,
мало троп ског ветра. Ништа од кише и наја ве кра ја лета. Овај 2.
август је био дру га чи ји.

И то, бар, дво ја ко. Уз поме ну то, међу на род на истра жи вач ка
орга ни за ци ја – Мре жа за гло бал ни оти сак – уста но ви ла је, на
осно ву стро го дефи ни са них пара ме та ра у вези с при род ним
ресур си ма, да су 2. авгу ста људи, бића која упра вља ју деша ва њи -
ма на Земљи, иско ри сти ли оно што је тре ба ло да тро ше до 31.
децем бра: воду, хра ну, ваздух, енер ги ју при ро де... Људи би још
тога и узе ће, али пла не та од 3. авгу ста одла зи у минус, нема капа -
ци те та да се реге не ри ше. Тај минус види се кроз суше, неста нак
шума и врста...

Да би ствар кре ну ла набо ље, основ но је да се про ме ни свест
људи о окру же њу, небу, земљи по којој газе. Ништа није веч но!

Није ни човек: ако уме себи да каже, барем после нало га лека -
ра, да тре ба да пре ста не да пуши или кон зу ми ра неке намир ни це
или алко хол ради добро би ти свог тела – мора мисли ти и о орга -
ни зму који нас све хра ни: пла не ти Земљи.

Исти на, нај че шће вели ке одлу ке, попут оне о сма ње њу еми си је
угљен-диок си да, доно се вели ки игра чи – држа ве и њихо ви шефо -
ви. До нас је да не баца мо хра ну, не посе че мо ни дрв це у шуми,
да реци кли ра мо отпад.

Само свест! Све вре ме!

* * *
Про шле неде ље смо писа ли о уго сти тељ ству у нашем гра ду као о
при вред ној гра ни која се копр ца да се не уга си. Вла сни ци обје ка -
та су се пожа ли ли на нефлек си бил ност неких локал них одлу ка,
чије би изме не доне ле про фит сви ма. Гово ри ли су о цена ма
држа ња башта, бес плат ном пар кин гу после рад ног вре ме на, а
понај ви ше о дозво ли да барем у јулу и авгу сту пушта ју музи ку
испред лока ла и после поно ћи.

Прет по ста вља мо да вапа је кафе џи ја нико није чуо, јер реак ци ја
из вла сти није било. Бави ли смо се овом темом и прет ход них лета,
када смо комен та ри са ли град ску одлу ку о рад ном вре ме ну уго сти -
тељ ских, трго вин ских и занат ских обје ка та, коју је изгла са ла пан че -
вач ка власт, а напра вље на је по мери – Бео гра да. Поне кад пома же
папа гај ско пона вља ње, па ћемо овом при ли ком поно во под ву ћи
због чега сада шње ста ње ства ри нико ме не иде у при лог.

Када забра ни те уго сти те љи ма да, усред лета, викен дом после
поно ћи у башта ма пушта ју музи ку, тиме нису задо вољ ни: а) наши
ста ри ји сугра ђа ни који би воле ли да се музи ка гаси нај ка сни је до
десет уве че; б) мла де Пан чев ке и мла ди Пан чев ци чија је жеља да
жур ке тра ју до јутра, пошто изла зе тек после десет уве че; в) вла -
сни ци кафи ћа и запо сле ни у њима, пошто су при хо ди и бак ши ши
знат но мањи; г) уби ра чи поре за и извр ши о ци град ског буџе та,
зато што газде углав ном уред но пла ћа ју дажби не (и ови ма се то
испла ти, уз помоћ фискал них каса кон тро ли шу запо сле не)...

Ето азбу ке наста ле на осно ву нело гич не одлу ке: под „д” сто ји
„дови ђе ња”. Али коли ко су за бесми сле ност ове ситу а ци је одго -
вор ни они што су поме ну ту одлу ку ство ри ли, толи ко су кри ви и
уго сти те љи: ску пи те се, дого во ри те и избо ри те за то да има мо где
да попи је мо пиће у 00.05!

Само глав ни град, тј. његов буџет, напи са смо, доби ја: пошто се
они с тањим буђе ла ри ма и мањ ком енер ги је раз ву ку по пан че вач -
ким пар ко ви ма и ћошко ви ма, сви оста ли, већ у 00.01, „пале” за БГ.

То је за тамо шње вла сни ке кафа на нешто под „с”: супер стра ва!

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић



У окви ру лет њег про гра ма, у
дво ри шту Народ ног музе ја у
субо ту, 5. авгу ста, у 20 сати, биће
оди гра на пред ста ва „Помах ни -
та ли”, у изво ђе њу Татја не Кец -
ман и Мило ша Ђор ђе ви ћа.

Коме ди ја „Помах ни та ли”
бави се људи ма који су поста -
ли опсед ну ти фор мом, ста ту -
сним сим бо ли ма, брен до ви ма.
У тој апсурд ној и сума ну тој
трци, чији је циљ успех, ма
шта то зна чи ло, пот пу но губе
ком пас. У сва кој сце ни про -
та го ни сти завр ше с нер вним
сло мом због неких сит них,
три ви јал них про бле ма који
им реме те „савр ше ну” фор -

му. Дане окон ча ва ју тако
што, умор ни од бор бе, гужве
и сва ђа са осе ћа њем неза до -
вољ ства и изоп ште но сти, за

уте ху ока че сел фи на којем
све бли ста, баш како тре ба,
савр ше но!

Пред ста ва је посве ће на ови -
сни ци ма о дру штве ним мре -
жа ма, као и дру гим жртва ма
сел фи кул ту ре и оста лих
обли ка вир ту ел них вред но сти.

Татја на Кец ман је дипло ми -
ра ла на Факул те ту драм ских
умет но сти у Бео гра ду. Аутор је
два на ест пред ста ва у вла сти тој
про дук ци ји „Фер зенг”, које се
успе шно игра ју како на сце на -
ма у Бео гра ду, тако и широм
Срби је и реги о на. Чла ни ца је
Удру же ња драм ских умет ни ка
Срби је. За уло гу у пред ста ви

„Помах ни та ла” награ ђе на је за
нај бо љу жен ску уло гу на
фести ва лу „Дуо дра ме” у Топо -
ли. Добит ни ца је и спе ци јал не
награ де за нај бо љу жен ску уло -
гу на „Арт тре ма фесту” у
Руми. Милош Ђор ђе вић је
дипло ми рао на Ака де ми ји
умет но сти у Новом Саду и
члан је Народ ног позо ри шта.
Добит ник је награ де Народ ног
позо ри шта „Петар Бани ће вић”,
награ де за нај бо љег глум ца на
фести ва ли ма „Позо ри ште зве -
зда ри ште”, као и при зна ња
„Злат ни ћуран”.

Улаз на пред ста ву је сло бо дан.

Д. К.

Сви ма они ма који воле чуве -
ни хит „Поч ни мо љубав из
почет ка” из дале ке 1976.
годи не, при ли ка да ову, као
и мно ге дру ге нуме ре чују
ужи во у аутен тич ном изво -
ђе њу чуве не Бети Ђор ђе вић,
пру жи ће се у петак, 4. авгу -
ста, од 21.30, у лет њој башти
Дома омла ди не.

Леген дар на Бети ће том
при ли ком насту пи ти у прат -
њи врхун ских џез музи ча ра
оку пље них око име на „Бео -
град ски џез трио”.

Горе по ме ну та песма „Поч -
ни мо љубав из почет ка” ушла

је у анто ло ги ју дома ће забав -
не и поп музи ке, а она је
резул тат прве сарад ње Бети
Ђор ђе вић с ком по зи то ром и
тек сто пи сцем Алек сан дром
Кора ћем. Након овог хита
Бети на кари је ра се наста ви ла
узла зном лини јом. Пева чи ца
је одр жа ла запа же не кон цер -
те широм све та – у Евро пи,

Аме ри ци и Руси ји, а упо ре до
је насту па ла и у број ним
европ ским џез клу бо ви ма.

„Бео град ски џез трио”, с
којим насту па, осно ван је
2008. годи не, а љуби те љи
џеза пам те тај састав по
албу му „I Love You”, обја -
вље ном 2010, који је тада
добио и пре сти жну награ ду
као џез албум годи не.

Вођа ансам бла је буб њар
Мио драг Гино Маљо ко вић, а
сада шњу поста ву чине и кон -
тра ба си ста Бран ко Мар ко вић
и пија ни ста Алек сан дар
Бахун. Маљо ко вић је већ два -

де сет осам годи на члан и
соли ста „Биг бен да” РТС-а и
мно гих дру гих дома ћих и
интер на ци о нал них поста ва,
док је Бахун један од тре нут -
но нај пер спек тив ни јих џез
пија ни ста сред ње гене ра ци је.

Улаз на кон церт у лет њој
башти Дома омла ди не је
сло бо дан. Д. К.

Про мо ци ја прве збир ке песа -
ма нашег сугра ђа ни на Сте фа -
на Ста но је ви ћа, под нази вом
„Мла ди Атлас”, биће при ре -
ђе на у четвр так, 10. авгу ста,
од 19.30, у Град ској библи о -
те ци.

Збир ку је издао „Бал кан -
ски књи жев ни гла сник”, ове
годи не, у еди ци ји „Црна
библи о те ка”. Сте фан Ста но -
је вић, сту дент Фило ло шког
факул те та у Бео гра ду, већ
неко вре ме кон ти ну и ра но
реин кар ни ра пое зи ју међу

мла ђом публи ком, госту ју ћи
у кафе и ма и кафа на ма у
Бео гра ду, Пан че ву и дру гим
гра до ви ма, где само стал но
или с још дво ји цом мла дих
песни ка у окви ру поет ске
гру пе „Пуч у Андо ри” гово ри
сво је сти хо ве, гра де ћи репу -
та ци ју „стен дап песни ка”.

Про мо ци ја збир ке „Мла ди
Атлас” биће први књи жев ни
дога ђај у окви ру Пан че вач -
ког кул тур ног лета, а моде -
ра тор ће бити књи жев ни ца
Гор да на Вла јић. Д. К.

Завод за здрав стве ну зашти -
ту рад ни ка „Пан че вац” про -
ши ри ће свој богат спек тар
услу га, због чијег ква ли те та
је већ постао избор број
један када је реч о уста но ва -
ма слич ног типа, и то не
само број них Пан че ва ца и
Пан чев ки, већ ста нов ни ка
чита вог јужног Бана та.

Тако ће сви кори сни ци
услу га Заво да „Пан че вац”
уско ро има ти при ли ку да
субо том ура де било коју
врсту пре гле да на нај са вре -
ме ни јем мобил ном ултра -
звуч ном апа ра ту, а на рас -

по ла га њу су им и спе ци ја -
ли стич ки пре гле ди, које ће
оба вља ти струч ња ци с Кли -
нич ког цен тра у Бео гра ду.
Пре гле ди ће се зака зи ва ти
рад ним дани ма од 7 до 15
сати путем теле фо на Заво -
да „Пан че вац” 013/21-90-
900 и 013/21-90-903.

Као и увек до сада, и овог
месе ца су у Заво ду за кли -
јен те осми шље ни и нови
паке ти услу га по изу зет но
повољ ним цена ма, а више о
томе погле дај те на реклам -
ним стра на ма акту ел ног
бро ја нашег листа. Д. К.

АКТУЕЛНО
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ОД 1. АВГУСТА У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

Су бо том ул тра звуч ни и 
спе ци ја ли стич ки пре гле ди

ИДУ ЋЕГ ВИКЕН ДА У ОМО ЉИ ЦИ

„ЖИСЕЛ” БРОЈ ЧЕТР ДЕ СЕТ СЕДАМ
Мај сто ри ама тер ског
фил ма и умет нич ке
фото гра фи је 
на јед ном месту

У пра те ћим 
про гра ми ма насту па ју 
Неша Бри џис,
„Супер е го” 
и „Бала ше вић три бјут
бенд”

Јед ну од нај ду го веч ни јих кул -
тур них мани фе ста ци ја већ
четр де сет седам годи на орга -
ни зу је Дом кул ту ре у Омо љи -
ци. Реч је, нарав но, о можда
нај ва жни јем обе леж ју поме ну -
тог села – фести ва лу „Жисел”,
у окви ру којег ће наред ног
викен да мај сто ри умет нич ке
фото гра фи је и ама тер ског
фил ма при ка за ти све нај бит -
ни је што су током годи не ура -
ди ли. По уста ље ном оби ча ју,
неће изо ста ти ни низ атрак -
тив них и пажљи во про бра них
пра те ћих про гра ма.

Фести вал ски флу ид поче ће
Омо љи цом да стру ји већ у
четвр так, 3. авгу ста, када ће,
по тра ди ци ји, од 21 сат, на
Лет њој позор ни ци бити одр -
жан мемо ри јал ни там бу ра шки
кон церт под нази вом „Кад је
човек песма”, као сећа ње на
пре ра но пре ми ну ле локал не
музи ча ре.

Наред ног дана биће отво рен
четр де сет пети Салон умет -
нич ке фото гра фи је. Као увод у
тај дога ђај, већ у 17 сати у
гале ри ји Дома кул ту ре поче ће
пре да ва ње о важно сти фото -
граф ских књи га, а о томе како
их осми сли ти и реа ли зо ва ти,
гово ри ће врхун ски позна ва о ци

ове обла сти – Ђор ђе Нико лић,
Рај ко Кари шић и Милан Жив -
ко вић. Након тога усле ди ће
про мо ци ја јед не такве фото-
моно гра фи је, под нази вом
„Риђи ца”, аутор ско дело
Љубин ка Кожу ла. Салон ће
бити све ча но отво рен у 20.30,
а поред доде ла награ да лау ре -
а ти ма пре ма оце ни струч ног
жири ја, биће упри ли че не и
чети ри изло жбе фото гра фи ја
– Цен тра за тален те Бео град,
Иштва на Вира га, Стан ка Кос-
ти ћа и Бори са Бје ли це. Сат и
по након тога на Лет њој
позор ни ци неће недо ста ја ти
урне бе сног сме ха и одлич ног

рас по ло же ња – насту пи ће наш
можда нај по зна ти ји стен дап
коми чар Ненад Дани ло вић,
позна ти ји као Неша Бри џис.

Четр де сет тре ћи Међу на род -
ни фести вал ама тер ског фил ма
„Жисел” биће отво рен у субо ту,
5. авгу ста, у 20.30, на Лет њој
позор ни ци. Пола сата касни је на
истом месту биће одр жа на прва
зва нич на про јек ци ја ама тер ских
фил мо ва, а у 22.15 поче ће кон -
церт гру пе „Супер е го”.

Послед њег дана фести ва ла,
у неде љу, 6. авгу ста, као део
про прат них про гра ма, кули на -
ри ће при пре ма ти рибљу чор бу
испред ресто ра на „Шаран” у

ЗА ЉУБИ ТЕ ЉЕ ПОЗО РИ ШТА

Јесте ли за један сел фи?

У ПЕТАК У БАШТИ ДОМА ОМЛА ДИ НЕ

Кон церт Бети Ђор ђе вић

скло пу над ме та ња „Злат ни кот-
лић Поња ви це”.

Раз го вор са жири јем фести -
ва ла ама тер ског фил ма биће
одр жан од 18.30 у про сто ри ја -
ма Кино-фото клу ба, а у 21 сат
поче ће и дру га зва нич на про -
јек ци ја оства ре ња на тему села,
након чега ће бити доде ље не
награ де нај бо љи ма. Заве са на
ово го ди шњи „Жисел” биће спу -
ште на кон цер том под нази вом
„Само рет ки нађу рет ке”, који
ће изве сти „Бала ше вић три бјут
бенд”.

Све у све му, мно го је раз ло га
да се иду ћег викен да скок не до
Омо љи це. Ј. Филиповић

РЕЗУЛ ТА ТИ ЗОН СКЕ СМО ТРЕ ФОЛ КЛО РА

Десет јужно ба нат ских дру шта ва 
на покра јин ском так ми че њу

НАРЕД НОГ ЧЕТВРТ КА У БИБЛИ О ТЕ ЦИ

Деби „Мла дог Атла са”

На пред сто је ћем, 39. фести ва -
лу фол клор них тра ди ци ја Вој -
во ди не „Панон ски вашар” у
Врба су, који ће бити одр жан од
21. до 23. сеп тем бра, уче ство ва -
ће десет кул тур но-умет нич ких
дру шта ва из јужног Бана та.

О пла сма ну фол клор них
гру па на покра јин ско так ми -
че ње одлу чи ва ла је Сло бо дан -
ка Рац, коре о граф ки ња из
Бач ке Топо ле, након 54. реги -
о нал не смо тре музич ког и
фол клор ног ства ра ла штва у
јужном Бана ту, која је одр жа -
на у орга ни за ци ји Кул тур но-
-про свет не зајед ни це Пан че во,
18. јуна, у Кул тур ном цен тру.

Пра во уче шћа на покра јин -
ском фести ва лу избо ри ли су:
ДК „3. окто бар” из Кова чи це
(орке стар); ДК „29. новем бар”
из Стар че ва (там бу ра шки орке -
стар); мушка певач ка гру па

„Ска ла” из Кова чи це; КУД
„Мра мо рак” (певач ка гру па
„Поли мље”); СКПД „Ђетван” из
Пан че ва (ста ри ја и мла ђа
мушка певач ка гру па); ДК „3.

окто бар” из Кова чи це (жен ска
певач ка гру па); СКПД „Ђетван”
из Пан че ва (жен ска певач ка
гру па); ДК „29. новем бар” из
Стар че ва (играч ка гру па и там -

бу ра шки орке стар, игре); фол -
клор на гру па ДК и Гим на зи је
Кова чи ца и КУД „Стан ко Пау -
но вић НИС–РНП” (игре).

М. М. В.



Душан Павло вић, пот пред сед -
ник покре та „Доста је било” и
народ ни посла ник, пред ло -
жио је ове неде ље Скуп шти ни
Срби је изме не и допу не
избор ног зако на, који је на
сна зи од окто бра 2000. годи не.
Павло ви ћев Пред лог зако на о
изме на ма и допу на ма Зако на
о избо ру народ них посла ни ка
има два на ест стра на, а ми смо
издво ји ли нај ва жни је дело ве.

Када је реч о гла са њу у ино -
стран ству, по сада шњем зако -
ну важи пра ви ло да се срп ске
амба са де и кон зу ла ти не отва -
ра ју за гла са ње ако нема више
од сто при ја вље них. Павло вић
пред ла же да се та одред ба уки -
не и да бира ли шта буду отво -
ре на без обзи ра на број наших
при ја вље них гла са ча. Он сма -
тра и да би срп ски гра ђа ни
могли да гла са ју на било ком
месту у ино стран ству, без обзи -
ра на тамо шње место пре би ва -
ли шта, под усло вом да се на

вре ме при ја ве. Пред ла гач поја -
шња ва и да ће пред ло жи ти
уво ђе ње елек трон ског гла са ња,
али када се откло не сви недо -
ста ци, јер у Срби ји, тех но ло -
шки гле да но, још увек посто ји
про блем с при ме ном зако на о
елек трон ском пот пи су.

Народ ни посла ни ка ДЈБ
пажњу посве ћу је и сма ње њу
зло у по тре ба и тран спа рент но -
сти избор ног про це са . Да би
се ели ми ни са ле зло у по тре бе у
избор ном дану, пред ло жио је
видео-над зор гла сач ких кути -
ја током гла са ња и бро ја ња
гла со ва, одно сно закон ску
оба ве зу Репу блич ке избор не
коми си је (РИК) да на свој сајт
поста ви и ске ни ра не запи сни -
ке са свих избор них места чим
се завр ши бро ја ње гла со ва.

Павло вић се дота као и теме
о којој се више пута од 2000.
годи не поле ми са ло у меди ји -
ма, а то је избор ни праг. Да би
се сма њио број стра на ка у

Скуп шти ни, пред ло жио је уво -
ђе ње „про гре сив ног избор ног
пра га”. То зна чи да сва ка нова
стран ка у коа ли ци ји пове ћа ва
избор ни праг који је нео п ход -
но пре ско чи ти да би коа ли ци -
ја ушла у Скуп шти ну, а то пра -
ви ло не би важи ло за стран ке
наци о нал них мањи на.

Када гово ри мо о редо сле ду
стра на ка, зна мо да се он за
пар ла мен тар не, покра јин ске и

локал не избо ре утвр ђу је по
редо сле ду пре да је мате ри ја ла
избор ној коми си ји (често
стран ке и касно ноћу пре да ју
кан ди да ту ре). Зато је пот -
пред сед ник ДЈБ и пред ло жио
утвр ђи ва ње редо сле да жре -
бом, и то насу мич ним избо -
ром, како се ина че утвр ђу је
редо след кан ди да та на пред -
сед нич ким избо ри ма.

Цео Пред лог зако на о изме -
на ма и допу на ма Зако на о
избо ру народ них посла ни ка
који је Душан Павло вић под -
нео Скуп шти ни Срби је нала зи
се и на стра нач ком сај ту, а
акту ел ни закон је на сај ту
народ ног пар ла мен та.
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Исто ри чар др Милан
Гулић: „Темељ но
етнич ки очи шће но
око 220.000 људи с
про сто ра од око
14.000 км2, а 
уби је но ско ро 
2.000 људи” 

Удру же ње Кра ји шни ка
Срби је: „’Олу ју’ смо
могли наслу ти ти, али
нисмо веро ва ли да ће
је допу сти ти”

Пре 22 годи не, 4. авгу ста, у 4
сата, ору жа не сна ге Репу бли ке
Хрват ске (уз подр шку Арми је
БиХ) извр ши ле су агре си ју на
север ну Дал ма ци ју, Лику, Кор -
дун и Бани ју, који су били у
саста ву тада шње Репу бли ке
Срп ске Кра ји не, и поред тога
што је та област била под
зашти том УН, а само два дана
рани је пред став ни ци Кра ји не
су у Жене ви и Бео гра ду при -
хва ти ли пред лог међу на род не
зајед ни це о мир ном реша ва њу
суко ба. Током „Олу је”, која је
тра ја ла до 9. авгу ста, уби је но
је више од 2.000 циви ла, а
пре ко 230.000 Срба масов но је
про те ра но.

Пре ма пода ци ма Удру же ња
поро ди ца неста лих и поги ну -
лих „Суза”, чак 1.747 Срба и
даље се воде као неста ли на
под руч ју Хрват ске, од којих је
899 лица неста ло у овој вој ној
акци ји.

– За неке је „Олу ја” тада и
поче ла и била завр ше на, а за
неке чла но ве поро ди ца „Олу -
ја” и даље тра је, пре све га јер
не зна ју исти ну о сво јим нај -
ми ли ји ма. Ми смо дужни да
ути че мо на све реле вант не
инсти ту ци је и Репу бли ке Србије
и Хрват ске све док се и пос-
љед њи слу чај не рије ши и
достој но сахра ни. Нажа лост,
хрват ско пра во су ђе још не
про це су и ра почи ни о це зло чи -
на у опе ра ци ји хрват ске вој ске
„Олу ја”, а про це си који су пок-
ре ну ти изван хрват ског пра во -
су ђа зау ста вље ни су поли тич -
ком бло ка дом – изја ви ла је 
за „Пан че вац” пред сед ни ца
удру же ња „Суза” Дра га на Ђу-
кић.

У Пан че во је до 1995. годи -
не из Хрват ске дошло око
10.000 Срба, а данас с тим ста -
ту сом на тери то ри ји гра да их
има око 400.

– Већи на је узе ла наше држа -
вљан ство и оста ла овде да живи,
а раз лог је и тај што су у међу -
вре ме ну мно ги од њих нашли

Кра ји не, тако су ели ми ни са -
ни и Срби из хрват ских гра -
до ва који се нису ни побу ни -
ли, попут Загре ба, Рије ке,
Оси је ка – рекао је Гулић. 

Како даље?
Један од избе глих с тих про -
сто ра је Миле Боснић, данас
наш сугра ђа нин, који је пре д-
сед ник Удру же ња Кра ји шни ка
Срби је. Каже да данас тре ба да
се покре не пита ње кон сти ту -
тив но сти, које је у Хрват ској у
међу вре ме ну изгу бље но, али и
да не тре ба да се оба зи ре мо на
њихо ва сла вља, јер је то „вели -
ка сра мо та за њих саме”.

– Конач но послед ње три
годи не наша држа ва на један
досто јан ствен начин гово ри
нашу при чу и исти ну, а пре
све га због жрта ва. То је за све
нас дан туге. Врло је ружан
осе ћај да неко ко је жртва буде
про гла ша ван кри вим. Прав -
ни ци и исто ри ча ри нека кажу
сво је, а нама тре ба да се омо -
гу ћи, на држав ном нивоу, да
негу је мо кул ту ру сећа ња, коју
ми као народ нема мо, и да се
свим међу на род ноправ ним
сред стви ма бори мо, јер ми те
куће и има ња нисмо оте ли,
нити смо их од Хрват ске доби -
ли – гово ри Боснић.

Он дода је да држав на поли -
ти ка тре ба по том пита њу да
буде једин стве на. Иако тежи -
мо ЕУ, он сма тра да сла вље ње
етнич ког чишће ње није европ -
ски стан дард. 

– Ми смо „Олу ју” могли
наслу ти ти, али нисмо веро ва -
ли да ће је допу сти ти... ЈНА је
тада оти шла с тих про сто ра, а
команд ни кадар који је остао
били су они који су ода тле.
Боли нас када данас чује мо од
неких невла ди них орга ни за -
ци ја како је Срби ја била оку -
па тор, али ми Срби нисмо
могли бити оку па то ри нашег
земљи шта у Хрват ској, или ја
мог Босни ћа брда. Те чиње ни -
це нема ју ника кве везе са Срби -
јом, али Срби ја тре ба да пре -
бро ји све жртве, укљу чу ју ћи и
од НАТО агре си је, и да отво ри
музеј гено ци да – пору чио је
Боснић.

Одај мо почаст стра да ли ма –
5. авгу ста у под не
У знак сећа ња на стра да ње и
про гон Срба у акци ји „Олу ја”,
у субо ту, 5. авгу ста, тач но у
под не, огла си ће се сире не за
јав но узбу њи ва ње у Пан че ву и
на целој тери то ри ји Срби је, у
тра ја њу од 60 секун ди. Тада ће
сви гра ђа ни мину том ћута ња
ода ти почаст жртва ма. Пара -
стос поги ну ли ма биће слу жен
у 11 сати у Цркви Све тог Мар -
ка у Бео гра ду.

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

Лако је рећи: иди те и бори те се за Косо во. Међу тим, то
нас је увек води ло у рат. Желим да кре нем новим путем
– за Срби ју. Желим да отво ре но и фер раз го ва ра мо о
реше њу косов ског кон флик та... Иако Срби за то још нису
спрем ни, нећу попу сти ти, јер ће та деба та за све нас има -
ти леко ви то деј ство, без обзи ра на то да ли ћемо пости -
ћи добар резул тат или неу спех. 

(Пред сед ник Срби је Алек сан дар Вучић, 
швај цар ски „Блик”, 31. јул)

* * *
У тој иде ји нисмо огра ни ча ва ли број годи на, једи ни
огра ни ча ва ју ћи фак тор је био – кори сти те земљу док је
обра ђу је те, годи ну, две, три, дожи вот но... Посто ји могућ -
ност, одно сно брач ни паро ви има ју пра во да земљу пре -
да ју сво јим наслед ни ци ма... Једи ни огра ни ча ва ју ћи
фак тор је да се земља обра ђу је. Огро ман број хек та ра је
нео бра ђен. Ради се о јед ном изу зет ном ресур су.

(Милан Крко ба бић, мини стар без порт фе ља, 
Н1, 31. јул)

* * *
Паша лић би морао зна ти да је пла та заштит ни ка зако -
ном, а не вољом самог омбуд сма на изјед на че на с пла том
пред сед ни ка и суди ја Устав ног суда. Он или сма тра да
заштит ник оба вља мање одго во ран и стру чан посао од
пред сед ни ка Устав ног суда, што је пот це њи ва ње инсти -
ту ци је коју води, или сма тра да је Адми ни стра тив ни
одбор дао и јед ни ма и дру ги ма непри стој но висо ку пла -
ту, али ту непри стој ност види селек тив но.

(Пред сед ник Покре та сло бод них гра ђа на 
Саша Јан ко вић, „Бета”, 31. јул)

* * *
Косо во јесте наша вред ност, али само у оној мери у којој
се и сами пре ма њему тако пона ша мо. Ми смо ти који му
одре ђу је мо вред ност и важност уз само један услов,
услов свих усло ва наше будућ но сти. Она не сме да буде
крва ва и то мора да буде наша црве на лини ја.

(Мини стар спољ них посло ва Иви ца Дачић, „Бета”, 30. јул)

* * *
Роко ве у погле ду пре би ва ли шта про ду жи ли смо с почет -
них седам на десет годи на. Људи ће за то вре ме бити под
посеб ним систе мом кон тро ле како би се дока за ло да
нису само у про ла зу. Мора ће да има ју и опре му за пољо -
при вре ду, али и да буду упи са ни у реги стар актив них
пољо при вред них газдин ста ва.

(Мини стар пољо при вре де Бра ни слав Неди мо вић,
„Тан југ”, 31. јул)

Ма, шта ми ре че!

ФОРУМ ПЕН ЗИ О НЕ РА ДС-а

Инте ре со ва ње за
пони ште ње зако на 

ДОСТА ЈЕ БИЛО

Пред лог изме не избор ног зако на

посао на пан че вач ком бувља ку.
Данас углав ном живе на Миси,
а у колек тив ном сме шта ју оста -
ла су још њих дво ји ца. Оче ку је -
мо да ће до кра ја годи не и
њихо во стам бе но пита ње бити
реше но кроз кон кур се – изја вио
је Зоран Гра о вац, пове ре ник за
избе гли це Пан че ва.

Шта каже исто ри чар?
Исто ри чар др Милан Гулић из
Инсти ту та за савре ме ну исто -
ри ју и сам је 1995. годи не био
као дечак у коло ни ка Срби ји,
због чега је касни је одлу чио да
се бави нау ком и исто ри јом и
ту потра жи одго во ре. Данас,
22 годи не касни је, за повра так
нису ство ре ни кључ ни пред у -
сло ви, што је изгле да и био
циљ после рат не хрват ске
поли ти ке – рекао је он.

За све ово вре ме, при ча, нису
избри са не неке несум њи ве
ства ри, попут пода та ка да је
Вој но-редар стве на акци ја „Олу -

кућа, неспрем на за арти ље риј -
ске уда ре таквог оби ма, пут у
непо зна то и, пока за ло се, уне -
по врат.

– Оду век су Хрва ти желе ли
да иза ђу из СФРЈ. Хрват ске
вла сти иза бра не на првим
више стра нач ким избо ри ма
1990. нису пока зи ва ле спрем -
ност да се Срби ма дају било
какви уступ ци. Нажа лост, ни
вла сти у Кни ну нису биле
наро чи то коо пе ра тив не. Од
зао штра ва ња рето ри ке, пре ко
ства ра ња напе то сти, до првог
испа ље ног мет ка и прве
жртве пут није био дуг пут –
1991. годи не рат се рас плам -
сао. Није само срп ска побу на,
како се то често нази ва, дове -
ла до про бле ма. Као што су
Срби темељ но почи шће ни из

ја”, како се зва нич но нази ва,
била жесток удар на зашти ће -
не зоне УН, а хрват ска вој ска,
уз подр шку Хрват ског вије ћа
обра не и Арми је БиХ, уз упо -
тре бу око 170.000 људи напа -
ла је читав запад ни део тада -
шње Репу бли ке Срп ске Кра ји -
не, који је бра ни ло тек око
25.000 при пад ни ка срп ске
вој ске Краји не.

– С обзи ром на то да се
ради ло о нај ве ћем зло чи ну у
Евро пи посли је Дру гог свјет -
ског рата и да је у тих неко ли -
ко дана темељ но етнич ки очи -
шће но око 220.000 људи с
про сто ра од око 14.000 км2, а
да је у самој акци ји и у
дивљим чишће њи ма након ње
уби је но 2.000 људи, што
довољ но гово ри о раз мје ра ма

зло чи на, не тре ба да чуди што
се у Репу бли ци Срби ји и Репу -
бли ци Срп ској тај дога ђај оби -
ље жа ва 4. и 5. авгу ста као Дан
сећа ња на стра да ње и про гон
Срба. С дру ге стра не, Хрват ска
тај дан про сла вља као нај ва -
жни ји у сво јој исто ри ји и
темељ иден ти те та дана шње
Репу бли ке Хрват ске. Ври је ме
се не може вра ти ти, али нисам
сигу ран да у „Олу ји” има било
чега чиме би се неко могао
поно си ти – изја вио је за наш
лист исто ри чар Гулић.

Сарад ник Инсти ту та за
савре ме ну исто ри ју под се ћа
да се након „Бље ска” могло
оче ки ва ти да ће Хрват ска
насил но поку ша ти да овла да
тим тери то ри ја ма. Кра ји на је
била у очај ном ста њу, нека кав
рас плет се наслу ћи вао, али
оно што је дошло, тешко да је
неко могао да пред ви ди. Већи -
на ста нов ни штва је тај дан
доче ка ла ипак код сво јих

ДВА ДЕ СЕТ ДВЕ ГОДИ НЕ ОД ЗЛО ЧИ НА У „ОЛУ ЈИ”

ЗА НАС ЈЕ ТО ДАН ТУГЕ

Колективни смештај за избеглице

Форум пен зи о не ра Град ског
одбо ра Демо крат ске стран ке
Пан че во, који је пре три неде -
ље покре нуо акци ју за уки да -
ње Зако на о при вре ме ном
уре ђи ва њу начи на испла те
пен зи ја, саоп штио је ове
неде ље да се вели ки број
Пан че ва ца ода звао њихо вом
пози ву и при кљу чио акци ји
ове стран ке.

Акци ју Фору ма пен зи о не -
ра ДС-а „Пра во и прав да за
пен зи о не ре” спро во ди тим
адво ка та Демо крат ске стран -
ке бес плат но за све гра ђа не
који им се обра те са жељом

да покре ну прав ни посту пак
за оба ра ње, како су наве ли,
пони жа ва ју ће одлу ке Вла де
Репу бли ке Срби је о сма ње њу
пен зи ја.

„Акци ја се спро во ди у
неко ли ко кора ка, од зах те -
ва ПИО фон ду за изда ва ње
новог реше ња за пен зи је,
до обра ћа ња Устав ном суду
и Међу на род ном суду у
Стра збу ру, а њени циље ви
су да се прав ним путем
пони шти Закон о при вре -
ме ном уре ђи ва њу начи на
испла те пен зи ја, вра ћа ње
пен зи ја на ниво пре сма ње -
ња и вра ћа ње свих оду зе -
тих дело ва пен зи ја са зако -

ном пред ви ђе ном кама том
и ускла ђи ва ње пен зи ја с
растом инфла ци је и растом
БДП-а у пери о ду од 2014.
годи не до пони ште ња акту -
ел ног зако на”, саоп штио је
Форум пен зи о не ра Демо -
крат ске стран ке.

Они дода ју да сугра ђа ни
који желе да се при кљу че
акци ји тре ба да доста ве сле -
де ће доку мен те: попу ње но
пуно моћ је за адво ка та (које
доби ја ју у про сто ри ја ма
стран ке), попу њен зах тев
ПИО фон ду за изда ва ње
реше ња (доби ја ју у про сто -

ри ја ма стран ке), две фото -
ко пи је реше ња о пен зи о ни -
са њу, послед њи и прет по -
след њи чек о испла ће ној
пен зи ји и фото ко пи ју лич не
кар те или очи та ну лич ну
кар ту ако је са чипом.

Како саоп шта ва ју демо -
кра те, због вели ког одзи ва
заин те ре со ва них ста ри јих
сугра ђа на, нео п ход на доку -
мен та ци ја може се пре да ти
од ове неде ље у про сто ри ја -
ма Град ског одбо ра ДС-а, у
Ули ци вој во де Радо ми ра
Пут ни ка 15 (тржни цен тар
код Суда), и то у два тер ми -
на: сре дом и пет ком, од 10
до 12 сати.



На основу упозорења Републичког
хидрометеоролошког завода на екс-
тремно високе температуре (од 35° C
до 39° C) до 6. августа, а с обзиром на
то да оне могу имати негативне после-
дице по живот и здравље људи, те иза-
звати пожаре на отвореном простору,
Град Панчево – Одељење за одбрану и
ванредне ситуације обавештава грађа-
не да на територији града постоје 22
градске чесме.

У самом граду има их четрнаест и
одржава их ЈКП „Водовод и канализа-
ција”, као и једну чесму у насељеном
месту Скробара. Ону на Спортском
центру у исправном стању држи ЈКП
„Младост”, а по једну чесму у Народној
башти, Барутани, на Зеленој пијаци,
бувљаку и у Немањиној улици одржава
ЈКП „Зеленило”. Према информацији
из ЈКП-а „Водовод и канализација”,
повремено се квари чесма на Котежу,
што се увек настоји отклонити у нај-
краћем могућем року. Све остале
чесме су увек у функцији и имају пија-
ћи воду.

Одељење за одбрану и ванредне
ситуације моли грађане да не пале
ватру на ширем простору и у близини
усева, како не би дошло до пожара
ширих размера, као и да се придржа-
вају упозорења Републичког хидро-
метеоролошког завода и надлежних

здравствених установа о понашању
на високим температурама.

За све додатне информације грађа-
ни могу контактирати с Центром за
обавештавање на број 1985. С. Т.

Петак, 4. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Савре ме ни начин живо та у вели кој
мери је про ме нио и начин кому ни -
ка ци је међу људи ма. Мобил ни теле -
фо ни су омо гу ћи ли да у сва ком тре -
нут ку може мо раз го ва ра ти са жеље -
ном осо бом, где год се она нала зи ла,
а од када су се поја ви ли „памет ни”
теле фо ни, све је поста ло још лак ше и
брже. На сва ком кора ку у гра ду сре -
ће мо људе који или теле фо ни ра ју
или куца ју пору ке. То је био повод да
пита мо наше сугра ђа не у које свр хе
они нај ви ше кори сте мобил не теле -
фо не, коли ко вре ме на днев но про ве -
ду уз то сред ство кому ни ка ци је и да
ли им се поглед чешће при ку је за тај
екран лети или зими.

БРАН КО МАРИЋ, елек тро е нер ге ти чар:
– Мобил ни теле фон углав ном

кори стим за кому ни ка ци ју с поро ди -
цом и коле га ма. Рани је сам у већој
мери читао вести на дома ћим интер -
нет пор та ли ма, али у послед ње вре -
ме то чиним све мање, јер се исте
инфор ма ци је врте укруг. Пре гле дам
шта има на дру штве ној мре жи „Феј -
сбук”, а углав ном кори стим „Вај бер”.
Лети избе га вам да про во дим вре ме
уз мул ти ме ди јал не садр жа је. После
посла сам углав ном у дво ри шту
поред базе на с поро ди цом и нестр -
пљи во чекам одмор у сеп тем бру.

ДОБРИ ЛА ВЕЛИЧ КО ВИЋ, 
учи те љи ца у пен зи ји:

– Могу рећи да мобил ни теле фон
ско ро и не кори стим. Доби ла сам га од

деце, али мени он мал те не и није
потре бан. Од када сам у пен зи ји,
углав ном вре ме про во дим код куће и
оба вљам неке посло ве у дво ри шту или
башти. Поне сем теле фон са собом
када путу јем на одмор или када завр -
ша вам неке посло ве по гра ду, како
бих се чула с поро ди цом. Мислим да
мла ди данас можда пре те ру ју са упо -
тре бом теле фо на и да више вре ме на
про во де на интер не ту него у дру же њу.

ЖЕЉ КО ЗЕЉ КО ВИЋ, 
ултра ма ра то нац:

– Мобил ни теле фон баш мно го
кори стим због посла којим се бавим,
а на интер не ту сам нон-стоп, без раз -
ли ке – и зими и лети. Нај че шће ми
слу жи за син ди кал не оба ве зе, а вео -
ма ми је кори стан и када тре ба да се
инфор ми шем о томе кад и где се
орга ни зу ју трке по Срби ји, с обзи ром
на то да се бавим трча њем.

ИВА НА ЈОР ДА НОВ СКИ, 
посла сти чар:

– При зна јем да доста вре ме на про -
во дим гле да ју ћи у мобил ни теле фон.
Мно го радим, па кому ни ци рам с
при ја те љи ма пре ко дру штве них мре -
жа. То је нека да, нажа лост, једи ни
начин да раз ме ни мо неко ли ко рече -
ни ца. Нај ви ше кори стим „Инста -
грам” и „Феј сбук”. Нека да то буде и
више сати днев но, али нарав но мање
је током лета него у зим ском пери о -
ду. Сада је дужи дан, углав ном је
лепо вре ме, па се више постиг не.

НИКО ЛА ВЕЉ КО ВИЋ, 
омла дин ски лидер:

– Мобил ни теле фон кори стим
онда када ми тре ба, а тре ба ми често.
Нај че шће ми слу жи за кому ни ка ци ју
с људи ма с који ма радим. Интер нет
тако ђе кори стим сва ко днев но, како
због посла и инфор ми са ња, тако и
ради одр жа ва ња кон так та с при ја те -
љи ма. Доско ра сам имао ста ри
модел теле фо на, па нисам често био
онлајн пре ко мобил ног, али сам од
пре неде љу дана пре шао на smar-
tphone. Уско ро идем у ино стран ство
на неко ли ко месе ци и тре ба ће ми
због „Вај бе ра” и кому ни ка ци је с
људи ма у Срби ји. Олак ша ње ми је и
то што сад и пре ко теле фо на могу да
кори стим „Дуо лин го”, апли ка ци ју за
уче ње стра них јези ка.

ЗОРИ ЦА ПРВУЉ, опе ра тер на систе му:
– Мобил ни теле фон кори стим сва -

ко днев но, као и интер нет. Уз интер -
нет про ве дем доста вре ме на, углав -
ном да бих про на шла инфор ма ци је о
нече му што ме инте ре су је. Не могу
рећи пре ци зно коли ко је то вре ме на,
јер је то про мен љи во и зави си од
днев них деша ва ња. Иако јако волим
све што је веза но за тех ни ку и кори -
стим нове тех но ло ги је, сма трам да
им не робу јем. То ме не спре ча ва да
се дру жим и изла зим из куће јед на ко
и лети и зими.

Анке ти ра ла: 

Мир ја на Марић Велич ко вић

И. ЈОРДАНОВСКИЖ. ЗЕЉКОВИЋ Н. ВЕЉКОВИЋ З. ПРВУЉ

НАША АНКЕТА

ЗА КОЈЕ ПОТРЕ БЕ НАЈ ВИ ШЕ КОРИ СТИ ТЕ МОБИЛ НИ ТЕЛЕ ФОН?

Живот на дру штве ним мре жа ма

Д. ВЕЛИЧКОВИЋБ. МАРИЋ

ХРОНИКА

има ју могућ ност да оза ко не тај обје -
кат и после под но ше ња пот пу не
доку мен та ци је о оза ко ње њу реша ва -
мо пред мет. Стран ке често, када
доби ју од инспек ци је реше ње, у
пани ци не виде рече ни цу: ово реше -
ње ће се сма тра ти ула ском у посту -
пак оза ко ње ња. Пут лега ли за ци је
сада је знат но кра ћи.

Усло ви за 25 дана
Током целе годи не при сти жу разни
зах те ви, а ових дана број при ја ва
радо ва, дру гих зах те ва и изда тих гра -
ђе вин ских дозво ла заи ста је велик. Ту
су и адап та ци је и сана ци је посто је ћих
обје ка та, изград ња помоћ них обје ка -
та и линиј ске инфра струк ту ре...

– Од 1. јану а ра 2016, када је сту пио
на сна гу Закон о обје ди ње ној про це -
ду ри, све локал не само у пра ве има ле
су пери од при ла го ђа ва ња. Посто је
мак си мал но скра ће ни, чвр сти роко -
ви којих мора мо да се при др жа ва мо:
уко ли ко је уред но под нет зах тев,
лока циј ски усло ви се доби ја ју за 25, а
гра ђе вин ска дозво ла за пет дана. Зах -
те ве за лока циј ске усло ве пушта мо
Елек тро ди стри бу ци ји, Дирек ци ји,
„Водо во ду и кана ли за ци ји”, Заво ду за
зашти ту спо ме ни ка... Ради се о начи -
ни ма и могућ но сти ма изград ње на

одре ђе ној пар це ли, пре ма важе ћем
план ском доку мен ту – каже Боја џи -
ев ски.

Све се ради на осно ву идеј ног
реше ња про јек тан та оно га што инве -
сти тор наме ра ва да гра ди; пошто га
упу ти Секре та ри ја ту, про це ду ра, по
речи ма Боја џи ев ског, изгле да ова ко:

– Ми про ве ри мо да ли је то у скла -
ду с пла но ви ма регу ла ци је и зако ни -
ма, а ако јесте, пушта мо га поме ну тим

пред у зе ћи ма. Она, сва ко за себе,
напра ве спе ци фи ка ци је усло ва, ми
то при ку пи мо, а има мо рок од 25
дана за све то од дана под но ше ња
зах те ва. Потом пише мо реше ње о
лока циј ским усло ви ма и пушта мо га
кроз систем про јек тан ти ма. Они
онда ура де про је кат за гра ђе вин ску
дозво лу, под не су нам га, а ми има мо
рок од пет дана да је изда мо. Тада се
обра ћа мо ката стру како бисмо први

пут про ве ри ли имо ви ну над земљи -
штем, при чему уме ју да се поја ве
про бле ми: зато тра жи мо зва ни чан
пре пис листе непо крет но сти. Када
утвр ди мо да је вла сни штво у реду,
тра жи мо од Дирек ци је да нам изра чу -
на коли ко се пла ћа ју кому на ли је. У
реше њу о гра ђе вин ској дозво ли коју
изда је мо, уз мишље ње ресор ног
мини стар ства, сто ји так са тив но наве -
де но шта и коли ко инве сти тор мора
да пла ти како би при ја вио поче так
изво ђе ња радо ва.

Две хиља де зах те ва за годи ну
Од почет ка при ме не Зако на о обје ди -
ње ној про це ду ри до данас Секре та -
ри јат је издао 181 гра ђе вин ску дозво -
лу, 364 одо бре ња за изво ђе ње радо ва,
291 лока циј ски услов и 155 упо треб -
них дозво ла. То није све, али јесте
нај ин те ре сант ни је гра ђа ни ма; ради -
ло се и на мно гим дру гим мањим
посло ви ма.

– Про шле годи не смо има ли пре ко
две хиља де реше них зах те ва у систе -
му. На сва ки од њих има мо оба ве зу да
одго во ри мо. Изда је мо и потвр де, не
само реше ња. НАЛЕД нас је похва лио
неко ли ко пута у сми слу да смо брзи и
екс пе ди тив ни. Пан че во је један од
првих гра до ва који је успе шно при -
хва тио обје ди ње ну про це ду ру. Морам
да похва лим и про јек тан те; нисмо се
само ми добро при ла го ђа ва ли новом
зако ну, и они су одлич но реа го ва ли.
И они и стран ке нас увек могу доби ти
ако нас позо ву, ту смо да сара ђу је мо –
закљу чу је Боја џи ев ски.

Поред тога што су носи о ци гра ђе -
вин ских посло ва, који Пан че ву дају
живот, запо сле ни у Секре та ри ја ту се,
у скла ду с новим зако ни ма, баве и
реги стра ци ја ма свих згра да у гра ду, а
то је озби љан, систем ски посао; ту су
и оза ко ње ња, план ска доку мен та ци ја
– обим посла је огро ман.

Нема тај ни.

С. Трај ко вић

Директ на кому ни ка ци ја 
с гра ђа ни ма

Пут лега ли за ци је сада 
је знат но кра ћи

Гра ђе вин ска сезо на је у јеку. Када је
тако, али и не само тада, пуне руке
посла има ју запо сле ни у Секре та ри ја ту
за урба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-
-кому нал не посло ве и сао бра ћај, који
води архи тек та Сла ве Боја џи ев ски, а
помоћ ник му је прав ни ца Јасмин ка
Павло вић.

Ова орга ни за ци о на једи ни ца Град -
ске упра ве поде ље на је на Оде ље ње
за обје ди ње ну про це ду ру (на челу је
прав ни ца Весна Влај ко вић), у чијем
је саста ву Одсек за гра ђе вин ске
посло ве у поступ ку обје ди ње не про -
це ду ре, Оде ље ње за лега ли за ци ју
(води га архи тек та Јадран ка Јелић),
Оде ље ње за пра ће ње план ске доку -
мен та ци је и стам бе но-кому нал не
посло ве (шеф је архи тек та Душан ка
Анто ни јев Ста јић) и, ново при до да то,
Оде ље ње за сао бра ћај (први човек је
дипло ми ра ни инже њер сао бра ћа ја
Срђан Поло ви на). Овом при ли ком
ћемо при бли жи ти рад запо сле них у
том секре та ри ја ту.

Инфор ма ци је
Један од посло ва Оде ље ња за пра ће -
ње план ске доку мен та ци је и стам бе -
но-кому нал не посло ве јесте да иза ђе
у сусрет стран ка ма које пре ула же ња
у про јек то ва ње има ју пра во да под не -
су зах тев за инфор ма ци ју о лока ци ји,
што је извод из план ског доку мен та
гра да.

– Заин те ре со ва ни ма се инфор ма -
тив но, уз помоћ одре ђе них пара ме -
та ра, обја сни шта могу да зида ју на
одре ђе ном месту; то није оба ве зу ју -
ће. Ту су и ове ре про је ка та, пар це ла -
ци је и пре пар це ла ци је, кон тро ла
урба ни стич ких про је ка та: Дирек ци ја
ура ди план ски доку мент и про сле ди
га Секре та ри ја ту; ми га пре гле да мо,
јер има мо директ ну кому ни ка ци ју с
гра ђа ни ма. У дело кру гу нашег рада је
и изда ва ње дозво ла за поста вља ње
мон та жно-демон та жних обје ка та,
као и доно ше ње ака та у скла ду с
новим Зако ном о ста но ва њу. Бави мо
се и пра ће њем урба ни стич ких про је -
ка та, одно сно кон тро ли ше мо да ли
испу ња ва ју усло ве да иду на коми си ју
за пла но ве. На осно ву тог акта, касни -
је, изда ју се лока циј ски усло ви, који
су део дру ге про це ду ре – обја шња ва
Боја џи ев ски.

Важан део посла завр ша ва Оде ље -
ње за лега ли за ци ју. Секре тар дода је:

– Инспек ци ја доно си реше ња о
укла ња њу неле гал но поста вље них
обје ка та и про сле ђу је их нама. Након
тога оба ве шта ва мо стран ке о томе да

ИЗ ОДЕЉЕЊА ЗА ОДБРАНУ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Чесме раде

О СЕКРЕ ТА РИ ЈА ТУ ЗА УРБА НИ ЗАМ, ГРА ЂЕ ВИН СКЕ, СТАМ БЕ НО-КОМУ НАЛ НЕ ПОСЛО ВЕ И САО БРА ЋАЈ

ОБЈЕ ДИ ЊЕ НА ПРО ЦЕ ДУ РА – МАК СИ МАЛ НО СКРА ЋЕ НИ РОКО ВИ

Сла ве Боја џи ев ски, секретар Секретаријата



У покров ним усе ви ма у
нови је вре ме све више се
кори сте и биљ не врсте из
поро ди це купу сња ча, као
што су: уља на репи ца, сла -
чи ца, уља на рот ква и дру ге.

Купу сња че су позна те по
свом брзом расту, вели кој
про дук ци ји био ма се и
усва ја њу вели ких коли чи на
хран љи вих мате ри ја. Оне
могу обез бе ди ти више од
80 одсто покри ве но сти
земљи шта када су засно ва -
не као ози ми покров ни усе -
ви. Тиме зау ста вља ју еро зи -
ју и гуше коро ве. Моћ ним
вре те на стим коре ном дубо -
ко про ди ру у земљи ште и
рас тре са ју га, повољ но ути -
чу ћи на њего ве физич ке
осо би не. Купу сња че усва ја -
ју хра ни ва из дубљих сло је -
ва земљи шта, па их засни -
ва њем у покров ном усе ву
чине доступ ним за наред ни
усев. Тако ђе, услед ефе ка та
ства ра ња кисе ле реак ци је
земљи шта око коре на, пос-
пе шу ју усва ја ње фос фо ра,
због чега су погод ни је за
кори шће ње као зеле ни шно
ђубри во.

Оно што купу сња че по-
себ но издва ја од дру гих
поро ди ца чије биљ не врсте
се ина че кори сте као пок-
ров ни усе ви, јесте то да
већи на њих осло ба ђа хемиј -
ска једи ње ња глу ко зи но ла -
те, која су ток сич на за зем-
љи шне пато ге не, штет не
нема то де и неке коро ве.

Сетву ози мих купу сња ча
за засни ва ње покров них
усе ва тре ба оба ви ти што
рани је. Пре ра на сетва, ме-
ђу тим, може непо вољ но ути -
ца ти на пре зи мља ва ње, а с
дру ге стра не, кашње ње сма -
њу је ефе кат деј ства покров -
ног усе ва. Пре по ру ка је да
се сетва оба ви чети ри неде -
ље пре раних јесе њих мра -
зе ва. Ако биљ ке пре првих
мра зе ва достиг ну фазу розе -
те (од шест до осам листо ва),
већи на купу сња ча добро
пре зи мља ва.

Уља на репи ца у тој фази
издр жа ва тем пе ра ту ре и до -12
сте пе ни Цел зи ју са. Ова биљ -
на врста наро чи то је погод на
за засни ва ње у покров ним
усе ви ма, јер усво ји чак 95 кг
рези ду ал ног азо та по хек та -
ру, а врло брзо фор ми ра
вели ку коли чи ну био ма се –
након 45 дана веге та ци о ног
пери о да. Сетва купу сња ча у
про ле ће даје сла би је резул -
та те, а и њу тре ба оба ви ти
рани је, па се као про блем

јавља ју ниске тем пе ра ту ре
земљи шта.

Купу сња че се могу сеја ти
на стр ни шти ма почет ком
лета за про из вод њу био ма -
се и био кон тро лу штет них
орга ни за ма и коро ва. Сла -
чи ца се често кори сти као
био фу ми гант, јер њена био -
ма са садр жи вели ку кон -
цен тра ци ју глу ко зи но ла та
чији про дук ти у земљи шту
сма њу ју број ност микро -
скле ро ци ја пато ге них гљи -
ва, штет них нема то да и
спре ча ва ју ница ње неких
коро ва.

Поред погод но сти које
нам у покров ним усе ви ма
пру жа ју, купу сња че могу
дове сти до поја ва боле сти,
штет них инсе ка та и зако -
ро вља ва ња семе ном у
наред ном усе ву, па тре ба
обра ти ти пажњу на пло до -
сме ну. Уља на репи ца у
фази цве та ња често обо ле -
ва од беле тру ле жи ста бла,
наро чи то када су кишне
годи не, па је не би тре ба ло
гаји ти као покров ни усев за
семе ако су наред ни усе ви
осе тљи ви на ту болест
(пасуљ, сун цо крет…).

Гаје не у здру же ним
покров ним усе ви ма, купу -
сња че испо ља ва ју вели ку
кон ку рент ност и могу угу -
ши ти дру ге врсте у усе ву
(овас, раж, дете ли на). Однос
коли чи на семе на мора бити
изба лан си ран, тако да обез -
бе ди несме тан раст свих

ком по не на та у здру же ном
усе ву. Због сит ног семе на
купу сња ча здру жи ва ње с
круп но се ме ним врста ма
врши се сетвом у наиз ме -
нич не редо ве (два реда овса,
један ред крм не рот кве). Раж
се може успе шно здру жи ва -
ти са сточ ном рот квом, која
измр зне током зиме, али
поти ску је зим ске коро ве.

Да би се земљи ште при -
пре ми ло за сетву глав ног
усе ва, покров ни усе ви купу -
сња ча уни шта ва ју се у про -
ле ће у цве та њу ваљ ком за
покров не усе ве. Ово ме тре -
ба посве ти ти посеб ну паж-
њу, јер издан ци у непот пу но
уни ште ном усе ву могу зако -
ро вља ва ти наред ни усев.
Уни шта ва ње се може оба ви -
ти и тару пом, када се обра да
врши у тра ке, или се биљ ни
оста ци зао ра ва ју.

Биљ ни оста ци купу сња ча
побољ ша ва ју струк ту ру и
плод ност земљи шта, јер
има ју повољ ни ји Ц : Н однос
од жита.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 4. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ДРУШТВО

Купу сња че у покров ним
усе ви ма

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

НОВО СТИ ИЗ ОПШТЕ БОЛ НИ ЦЕ

ЖЕЛИ ТЕ ЛИ ПРВО ДОБРE 
ИЛИ ЛОШE ВЕСТИ?

сада шњи стар десет годи на и
да је у послед ње вре ме већ
чети ри пута био на сер ви си ра -
њу. Потреб ни су нам и апа ра -
ти за ендо ско пи ју – иста кла је
Јеф то ви ће ва.

Она је дода ла да је реч о
ску пој опре ми, која се због
уче ста ле упо тре бе лако ква ри,
пого то во ако није нај ви шег
ква ли те та, те је, упр кос напо -
ри ма упра ве бол ни це да обез -
бе ди добре апа ра те, због лоше
финан сиј ске ситу а ци је тешко
задо во љи ти све потре бе како
Интер ног, тако и оста лих бол -
нич ких оде ље ња.

Д. Кожан

и брат ске одно се с Репу бли -
ком Срби јом. Жеља нам је да
стиг не мо до што већег бро ја
бол ни ца и здрав стве них цен -
та ра у вашој земљи који ма је
нео п ход на помоћ. Пред сед ник
Ује ди ње них Арап ских Еми-
ра та про гла сио је 2017. годи -
ном добро чин ства, а ова до-
на ци ја упра во је део те кам па -
ње. Надам се да ће ови уре ђа -
ји бити од вели ке кори сти
вашој бол ни ци и паци јен ти ма
и да ћете их иско ри сти ти на
пра ви начин – иста као је
амба са дор.

Како је нагла си ла др Рад ми -
ла Јеф то вић, начел ни ца Интер -

ног оде ље ња, реч је о изу зет но
добрим и ску пим уре ђа ји ма,
који ће у вели кој мери допри -
не ти ква ли тет ни јој дијаг но сти -
ци и лече њу.

– Инфу зи о не пум пе омо гу -
ћа ва ју да се на аде ква тан
начин дози ра ју леко ви који се
дају вен ским путем. Хол тер
мони то ринг слу жи за пра ће ње
рит ма и арит ми ја срца код
паци је на та. Апа ра та никад
није довољ но, па је ова помоћ
за нас вео ма зна чај на. Када је
реч о оно ме што нашем оде -
ље њу тре нут но нај ви ше недо -
ста је, издво ји ла бих апа рат за
ултра звук срца, буду ћи да је

» Наставак са стране 1

Након јед не потен ци јал но
лоше вести сле ди и неко ли ко
добрих: у про те клих неде љу
дана чак три оде ље ња у
Општој бол ни ци доби ла су
нову опре му.

Поро ди ли ште је од ком па -
ни је „Беби стар 2” на поклон
доби ло 23 комо де за купа ње и
пови ја ње беба, а на Ради о ло -
ги ју је сти гао нови ултра звуч -
ни апа рат, вре дан 20.000 дола -
ра. Реч је о дона ци ји орга ни за -
ци је SAMA (Serbian American
Medical Association), која је
позна та по томе што је у
послед њих чети ри-пет годи на
на сли чан начин пома га ла
здрав стве ним цен три ма и бол -
ни ца ма широм Срби је, уло -
жив ши око 200.000 дола ра у
њихо во опре ма ње. Поред све -
га тога, пан че вач ка бол ни ца је
од ком па ни је „Premium Surgi-
cal Company” доби ла и два
нова ЕКГ апа ра та.

Изу зет но вред ну дона ци ју
уру чио је др Дра же ну Јела чи,
помоћ ни ку дирек то ра бол ни -
це, у уто рак, 1. авгу ста, Њ. е.
Џума Рашид ел Дахе ри, амба -
са дор Ује ди ње них Арап ских
Еми ра та у Срби ји, у име Фон -
да ци је шеи ка Кали фе бин
Заје да ел Нахја на. Ова фон да -
ци ја је за Интер но оде ље ње
обез бе ди ла хол тер и две инфу -
зи о не пум пе.

– Ми у Еми ра ти ма запо че -
ли смо искре не, при ја тељ ске

Лепа вест за све бициклисте
који воле да уживају у природи
ван града: на линији Београд–
Кладово почео је да саобраћа
први аутобус у Србији који
поседује носаче за бицикле.

Аутобус полази сваког дана
са БАС-ове станице у 6 сати, а
повратак из Кладова је у
16.15. Након што је прошле
године отворена Ђердапска
бициклистичка рута, указала

се потреба да се она учини још
доступнијом за све бицикли-
сте и љубитеље активног
одмора, па је понуда на овај
начин обогаћена.

На овој рути мапирано је пет-
наест природних и културно-
-историјских атракција, и то
по седам у Србији и Румунији
и једна заједничка – хидрое-
лектрана Ђердап.

М. Д.

ПРВИ АУТОБУС С НОСАЧИМА ЗА БИЦИКЛЕ

Лакше до Ђердапске бициклистичке руте

Иако су на више места у
нашем граду и у неким окол-
ним селима (Старчево, Банат-
ски Брестовац, Омољица и
Иваново) пронађени комарци
заражени вирусом грознице
Западног Нила, у Панчеву и
другим местима на територи-
ји јужног Баната нема оболе-
лих људи.

Слађана Томић, епидемио-
лог и шеф Одсека за имуниза-
цију и антирабичну заштиту у
Заводу за јавно здравље у Пан-
чеву, изјавила је да у јужном
Банату до сада није регистро-
ван ниједан пацијент код кога
је дијагностикована грозница
Западног Нила.

– До сада је, како је објавио
Институт за јавно здравље
„Батут”, вирус те болести
потврђен само код двоје ста-
ријих људи на територији Бео-
града. Они спадају у категори-
ју особа с повећаним ризиком,
јер имају више од 60 година и
болују од хроничних болести.
Што се тиче Панчева и оста-
лих места у јужном Банату,
засад нема разлога за бригу.
Имали смо само један случај
који је био сумњив, али је
након обављених анализа
утврђено да се не ради о гро-

зници Западног Нила – рекла
је Слађана Томић.

Грађани Србије први пут су
почели да оболевају од грозни-
це Западног Нила 2012. годи-
не. Прва жртва била је жена
стара 60 година из јужног
Баната, која је умрла на бео-
градској Клиници за инфек-
тивне и тропске болести.
Годину дана касније нај-
више заражених у Срби-
ји било је у Београду и
Панчеву. Од тада се
њихов број из године у
годину смањује.

Охрабрујуће је и то
што се грозница За-
падног Нила у осам-

десет одсто случајева јавља у
блажем облику, који подсећа на
грип, и пролази без икаквих
последица. Најугроженији су
старији од 60 година и оболели
од хроничних болести, а знаци
због којих би обавезно требало
потражити помоћ лекара, јесу:
главобоља, пораст температу-

ре, болови у грлу,
леђима, мишићима

и зглобовима, осе-
ћај умора, осип
по кожи, увећање
жлезда и кочења
врата.

Као превен-
тиву од ове боле-

сти, стручњаци

Института „Батут” препоручу-
ју избегавање шетњи у приро-
ди у сумрак и у зору, када су
комарци најактивнији, поста-
вљање мрежа на прозоре,
мазање препаратима против
комараца, као и ношење
комотне памучне одеће с
дугим рукавима и ногавицама.
Од велике важности је и ису-
шивање свих извора стајаће
воде (канте, бурад, одбачене
гуме, саксије за цвеће, посуде
за кућне љубимце и др.).

Поред тога, у Панчеву и
околним селима заинтересова-
нима се поново деле кесице с
препаратом за уништавање
ларви комараца, које се убацују
у септичке јаме. Важно је напо-
менути да су оне бесплатне и
да се могу преузети у месним
заједницама. Препарат који се
налази у њима безопасан је за
људе.

До сада је, за месец дана,
подељено 20.000 тих кесица.
Та акција је покренута зато
што је процењено да највећи
број комараца чине они који
се размножавају у кућним
условима, у стајаћим водама,
и да се најефикасније уништа-
вају док су још ларве.

М. Г.

И ПОРЕД ОТКРИЋА КОМАРАЦА ЗАРАЖЕНИХ ГРОЗНИЦОМ ЗАПАДНОГ НИЛА

Нема оболелих у јужном Банату
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Anul şcolar terminat 
cu succes

Colaborare bună cu toţii
încadraţi în învăţământ

Aşteptăm rezolvare pozitivă
a tuturor nedumeririlor

Ca și în învăţîmântul în limbile celor-
laltor comunităţi naţionale, așa și în
învăţământul în limba română, în anul
școlar 2016/17 au fost multe provocări.
Unele trepte au fost depășite, iar unele
și în continuare prezintă un obstacol
spre un învăţământ mai calitativ. Des-
pre anul școlar lăsat în urmă, drspre
învăţământul în limba română în Ser-
bia, rezultatele, schimbările, planurile
și așteptările, pentru ziarul nostru vor-
bește Anișoara Ţăran, coordonatoarea
Departamentului pentru Învăţământ
al CNMNRS. 
PANCEVAC: - Cum s-a desfășurat
anul școlar 2016/17, având în vedere
numărul scăzut de elevi, nu numai în
școlile cu predare în limba română?
ŢĂRAN: - Anul școlar 2016/17 putem
spune că a fost unul reușit. A fost cu
multe provocări pozitive, care cred că
le-am dus la bun sfârșit. Din punct de
vedere organizatoric, mă gândesc la
numărul de școli și despărţăminte în
limba română, putem să im mulţu-
miţi, având în vedere că Ministerul În-
văţîmântului a răspuns pozitiv la cere-
rile școlilor și a aprobat toate clasele
cerute, atât la școalile elementare cât și
medii. Ba mai mult, anul acesta am
reușit să redeschidem școala din Me-
sici, unde acum trei ani nu am avut ni-
ciun elev. Este adevărat că s-a deschis
pentru un singur elev, dar așteptăm, în
anii următori, să se înscrie mai mulţi
elevi aci, în sat. Când reușim să menţi-
nem același număr de clase și școli, noi
trebuie să im mulţumiţi, pentru că

știm că, din diferite motive, în iecare
an, numărul de copii care înscriu clasa
întâi cu limba de predare română, este
tot mai mic, chiar și în comparaţie cu
numărul elevilor care termină clasa a
opta. Alte lucruri bune care trebuie
menţionate, este și faptul că prin sem-
narea celor două Memorandum-uri
între MinisterUL Învăţământului, In-
stitutul de Manuale și Consiliul Naţio-
nal, am reușit să tipărim toate titlurile
obligatorii de care elevii au nevoie. Ră-
mân să ie completate și realizate și tit-
lurile de la materiile opţionale pentru
iecare clasă. Încercăm să creăm condi-
ţii cât mai bune în școlile noastre.
Anul școlar lăsat în urmă a fost reușit
și din motivul că am văzut și unele re-
zultate frumoase în școli. Elevii și pro-
fesorii lor, tot mai mult participă și își
măsoară forţele la întrecerile școlare și
ating rezultate înalte, chiar și la rang
republican.

- În aceeași ordine de idei, vorbind
despre numărul de elevi, ce așteptaţi în
anul școlar următor? Va rămâne acest
număr de școli cu predare în limba ro-
mână și în anul școlar  2017/2018?

- Dorinţa noastră este să ne menţi-
nem toate școlile și clasele. Suntem

conștienţi că numărul elevilor este an
de an tot mai mic, adică anul acesta în
clasa întâi s-au înscris sub o sută de
elevi. Știm că se planiică un cenus res-
trictiv, dar sperăm să reușim. Odată cu
terminarea cursurilor, în iunie, direc-
torii școlilor noastre, au făcut demer-
surile necesare spre Minister pentru
aprobarea claselor cu număr mai mic
de 15 elevi. Toate școlile au primit tot
sprijinul Consiliului, așa că rămâne să
purtăm tratative grele dar sperăm reu-
șite. Pentru noi, iecare școală și clasă
menţinută, înseamnă mult, adică se
păstrează satul, se oferă condiţii mai
bune pentru desfășurarea învăţămân-
tului, ne ferește de asimilare, dar se și
păstrează normele profesorilor. Aștep-
tăm ca statul să aibă în vedere aceste
lucruri. În septembrie vom ala rezul-
tatul acestui lucru.

- Se va schimba ceva în lege, privind
școlarizarea în limba română?

- Anul acesta s-au făcut câteva
schimbări în legislaţia care ţine de în-
văţământ. Au fost în dezbatere publică
și Legea privind învăţământul preuni-
versitar, dar și Legea privind învăţă-
mântul universitar. Consiliul Naţional
a informat cadrele didactice de la ie-

care nivel să se includă în aceasta și să
contribuie cu sugestii de îmbunătăţire
a acestora. Nu am informaţii dacă au
făcut acest lucru. Consiliul a urmărit și
s-a inclus activ în acestă problematică
în mai multe faze a acestora, au fost
trimise mai multe sugestii de îmbună-
tăţire a acestor legi. Unele din ele au
fost aprobate și introduse până la dez-
baterea publică, altele sperăm să ie
luate în considerare până legile nu se
adoptă.

- Vor i schimbări în programa șco-
lară?

- Consiliul Naţional este activ în toate
domeniile când este vorba de învăţă-
mânt. Am fost incluși în elaborarea
programeler pentru diferite materii. S-
au întocmit programe de învăţământ
pentru Cultura muzicală, programe
pentru anexele din Natură și Societate,
Istorie, Cultura plastică, pentru toate
clasele de școală elementară și școli me-
dii. La fel, am fost incluși în elaborarea
programului pentru Limba română
pentru clasa a V-a, clasă care este de la
anul viitor în reformă. Se vor schimba
standardele la limba română pentru
clasa a opta, care vor aduce schimbări și
în Culegerea de exerciţii și în testele de
la Examenul de inalizare. Sunt în lucru
și standardele la limba română pentru
școlile medii, pentru că știm că Minis-
terul planiică ca din anul 2021 să intro-
ducă Examenul de bacalaureat, care es-
te și examen cu caracter certiicaţional,
adică de terminare a unui ciclu de învă-
ţământ, dar și cu caracter caliicativ,
adică pentru înscrierea la facultate.

Lucru avem tot timpul, și pe această
cale doresc să mulţumesc tuturor pro-
fesorilor care sau inclus în elaborarea
și întocmirea acestor documente de
sistem, extrem de importante pentru
învăţământul nostru.
- Cum se desfășoară procesul de recu-
noaștere a diplomelor din străinătate
în ţara noastră?

» continuare pe pagina II
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Pânzele pictoriţelor naive din
Uzdin întotdeauna au uimit au-
dienţa artistică, iar din cauza lor
multe persoane importante au
vizitat acest sat

Puterea de exprimare a omului
simplu în domeniul artelor vi-
zuale ne determină să cunoaș-
tem mai bine, în timp și spaţiu,
trecutul și frumosul creat de
străbunii noștri secole în șir, să
ne cunoaștem reciproc și să
știm cărui neam aparţinem. În
acest sens, pictura naivă din Uz-
din, reprezintă cel mai convin-
gător exemplu. Aceste realizări
ale omului de rând ne umplu
suletul de bucurie, ne forţează,
pur și simplu, să ne mândrim de
rezultatul muncii și artei plăs-
muite de străbunii noștri.

Evident că acești primi ii sau
iice ale neamului care, prin arta
lor, au lăsat urme românești pe
aceste meleaguri, dar și în în-
treaga lume, au fost: Anuica
Măran, Anuţa Dolamă, Mărioa-
ra Motorojescu, Florica Puia,
Soia Doclean, Florica Cheţ,
Viorica Iepure și Steluţa Ţăran.

Prima lor expoziţie a fost or-
ganizată într-un centru româ-
nesc, la Vârșeţ, în anul 1962 de
către doi tineri entuziaști și, la
rândul lor, pictori: Adam Do-
clean și Mihai Condali. Din
acest oraș „Caravanul frumuse-
ţii” pornește la drum lung prin
toate orașele europene mai
mari. Mai târziu, Măria Bălan și
Anuica Măran se bucură de o
călătorie lungă cu vaporul, spre
a expune în America. Expoziţia
a fost deschisă la New York cu
ajutorul Ambasadei iugoslave.
Din această metropolă le-a ră-
mas în memorie o amintire nos-
timă. Pictoriţa Maria Bălan, că-
reia ambasadorul i-a propus să
picteze panorama orașului de pe
cea mai înaltă clădire, a pictat
jocul din Uzdin. La nedumeri-
rea ambasadorului, aceasta a
constatat că oriunde ar pleca și
Uzdinul merge cu ea, „pentru că
e frumos”. 

Datorită talentului și muncii
lor, aceste femei au început să
cunoască lumea și să contribuie

ȘCOALA DE PICTURĂ NAIVĂ DIN UZDIN

SPIRITUL BANATULUI PRIN TOATĂ LUMEA

Ca și în anii precedenți, și în
acest an,  copiii cetățenilor ro-
mâni din mai multe localităţi
din  Voivodina, precum și cole-
gii lor din Moldova, Ucraina și
Bulgaria, și-au petrecut timpul
în taberele de vară în  Sulina și
Oglinzi în România, în cadrul
programului „ARC“, organizat
de Departamentul pentru Ro-
mânii de Pretutindeni al Gu-
vernului României care a ela-
borat programul taberelor de
vară „ARC”. Participanții tabe-

relor de vară sunt copii care au
excelat în performanțele
școlare, sport sau diverse forme
de artă, precum și cei care au
avut o contribuție semniicati-
vă în promovarea valorilor cul-
turii și a națiunii române în
comunitățile lor.

În timpul șederii lor,
participanții au avut posibilita-
tea de a întâlni și de a se cu-
noaște cu colegii lor din alte
țări, dar, de asemenea, să parti-
cipe la zi cu zi de agrement,
activități sportive și culturale,
pregătite de reprezentanți ai
Ministerului pentru relații cu
românii din diaspora, împreu-
nă cu reprezentanții Direcției
Județeană pentru Tineret și
sport, din județul Tulcea. 

De asemenea, ei și-au petre-
cut creativ timpul cu sportivi și
artiști renumiţi din România.
Cu toate acestea, nu și-au pe-
trecut timpul doar în distracție
și relaxare, ci au participat la

diverse cursuri și ateliere din
istoria română și limba, muzi-
că, artă, spiritualitate, și au vi-
zitat locuri culturale și istorice
importante. În acest mod, au
avut posibilitatea, de a cumula
noi cunoștințe din aceste do-
menii, care, cu siguranţă, le
vor i de mare folos în școlari-
zarea de viitor.

Despre însemnătatea pro-
gramului taberelor de vară  ale
guvernului român, vorbește și
faptul că tabăra de la Sulina a

fost vizitată de Andreea Păs-
târnac, ministrul pentru Ro-
mânii de pretutindeni, de Ma-
rius - Alexandru Dunca, mi-
nistrul al Tineretului și Spor-
tului, de reprezentanţii Minis-
terului Educației și Ministeru-
lui Turismului, precum și
delegați ai administrației pu-
blice locale, care au participat
la dezbaterea „Identitea - com-
petiţie - competențe“, care a
avut loc la Sulina.

Cu toate acestea, copiii s-au
delectate mergând în excursii
în împrejurimi și mergând cu
barca pe Delta Dunării,
rezervații naturale și zone de o
frumusețe naturală remarcabi-
lă.  Potrivit celor menţionate
de unii dintre participanți,
șederea lor în zona de est a Ro-
mâniei, a fost excepțională și
de neuitat, manifestându-și
dorința  că ar dori ca și la anul,
să facă parte din acest pro-
gram.

PROGRAMUL TABEREI DE VARĂ
AL GUVERNULUI ROMÂNIEI

PRIETENI NOI ŞI AMINTIRI
DE NEUITAТ

Jurnalista Casei de Presă și
Editură „Libertatea“, Marina
Ancaiţan a fost numită
președinta Clubului Jurnaliștilor
C.P.E. „Libertatea“ al Asociației
Jurnaliștilor din Serbia, la ședin-
ţa electorală care a avut loc la ju-
mătatea lunii trecute iind aleasă
în unanimitate de către toți

membrii prezenți ai acestui orga-
nism. Fostul președinte, Valentin
Mic a propuso pe colega sa Mari-
na Ancaiţan la realegerea sa în
Consiliul de administrație și Co-
mitetului executiv al Asociației

Jurnaliștilor din Serbia, și, prin
urmare, din cauza obligațiiei sale
față de aceste organisme ale
Asociației Jurnaliștilor.

Cu acest prilej, Valentin Mic, a
vorbit despre activitățile curente
și cooperarea excelentă a Clubu-
lui Jurnaliștilor C.P.E. „Liberta-
tea“ cu Asociația Jurnaliștilor din
Serbia la Belgrad, și ca unul din-
tre cele mai importante rezultate
ale acestei cooperări, Mic a men-
ţionat numeroasele burse la cur-
surile Asociației Jurnaliștilor din
Serbia, care, în ultimii ani, au
fost frecventate de jurnaliști ti-
neri din cadul casei de presă și
Editură „Libertatea“.

Marina Ancaiţan este de pro-
fesie ilolog. În 2008 a absolvit
Facultatea de Filologie a
Universității de Vest din Timi-
șoara, Catedra de limba și litera-
tura română - limba și literatura
engleză. În cadrul aceleiași
facultăți, în anul 2011, a promo-
vat studiile de masterat în dome-
niul analizei discursului. A frec-
ventat Școala de Jurnalism și
Școala de Web jurnalism a
Asociației Jurnaliștilor din Ser-
bia. Lucrează ca  jurnalistă și lec-
tor la Casa de Presă și Editură
,,Libertatea“ din Panciova.

CLUBUL JURNALIȘTILOR NIU „LIBERTATEA”

NOUL PREȘEDINTE 
MARINA ANCAIŢAN

re au făcut parte David R. Scott,
Alfred M. Worden și James Ir-
vin. Era o zi de mare sărbătoare.
Tot satul s-a adunat să-i vadă pe
„oamenii de pe Lună”. Dar și-au
dat seama că și aceștia sunt oa-
meni obișnuiţi ca și noi. În orice
caz, cosmonauţii s-au bucurat
de amabilitatea uzdinenilor.

Un an mai târziu, Uzdinul a
fost vizitat de reprezentanţii
corpurilor diplomatice din Bel-
grad. Oaspeţii au rămas încân-
taţi de cele văzute. Pictoriţele și
soţii lor au pregătit pentru toţi o
masă comună, ca la nunţile bo-
gate care se organizează în sat.
Probabil că și acest eveniment a
făcut ca în iecare duminică
gospodăriile pictoriţelor și jocul
din centrul satului să ie vizitate
de străini. Printre personalităţi-
le de vază care au vizitat Uzdi-
nul și Școala de pictură naivă
din localitate, îi amintim pe Ko-
ča Popović, Milenko Bojanić,
dar în special pe fostul preșe-
dinte al României, Ion Iliescu.
Acesta a fost întâmpinat de în-

treg satul, dar și de mulţi oa-
meni din localităţile învecinate.

Cele spuse mai sus reprezintă
doar un mic fragment din istoria
culturii uzdinene. Ne-am referit
doar la începuturile activităţii
acesteia și la cele câteva pictoriţe
deschizătoare de drumuri. Ur-
mând exemplul lor, pe plan naţio-
nal și inernaţional s-au airmat și
Soia Ionașcu, Ileana Oalge, Soia
Bosică, Steluţa Giura, Ofelia Spă-
riosu, Aurora Velici și pictorul
Viorel Bosică. Desigur că sunt și
alţii care ar merita să ie amintiţi.
Școala de pictură naivă din Uzdin
dă roade și în continuare. Dacă n-
ar i așa, desigur că aceasta ar i
fost doar o experienţă efemeră pe
care lumea ar i uitat-o foarte re-
pede. Și este nemaipomenit de bi-
ne că urmașii primelor artiste uz-
dinene continuă să creeze neste-
mate în domeniul picturii naive și
amatoricești. Numai în felul aces-
ta se păstrează tradiţia și spiritul
românesc pe meleagurile Banatu-
lui sârbesc.

Iova Dalea

» continuare

- În proces este rezolvarea
problemei de recunoaștere a di-
plomelor din străinătate. Știm
că centrul Enic/Naric (instituţia
de certiicare a învăţământului)
nu trece și în limba sârbă denu-
mirea specialităţii, ci doar în
limba în care diploma este eli-
berată. Pentru acest lucru, stu-
denţii care au terminat în Ro-
mânia, nu sunt acceptaţi și nu
pot ieși la examenul de stat. Am
intervenit la mai multe ministe-
re și instituţii, cu unele răspun-
suri nu suntem mulţumiţi. Nu
renunţăm, ne vom adresa tutu-
ror, până nu soluţionăm proble-
ma. Prin Planul de acţiune se
prevede semnarea unui contract
bilateral în domeniul învăţă-
mântului cu ţara mamă, Româ-
nia. Trebuie să menţionăm că
Ministerul a fost deschis și că a
cerut ca temele să ie propuse de
Consiliul Naţional. Mai menţio-
năm că și pentru această temă
am consultat, ca de iecare dată
baza, și trebuie să aduc laude
pentru includerea și interesul
colegilor din instituţiile noastre
de învăţământ pentru această
temă.

- Cum colaboraţi cu Secreta-
riatul Provincial pentru Educa-
ţie, Reglementări, Administra-
ţie și Minorităţile Naţionale –
Comunităţile Naţionale?

- Cu iecare instituţie de stat
dar și cu toţi care se ocupă de

INTERVIEW: ANIȘOARA ŢĂRAN, COORDONATOAREA DEPARTAMENTULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT AL CNMNRS

SĂ FIM MÂNDRI DE ELEVII NOŞTRI

la popularizarea Uzdinului pe
harta lumii. Curiozitatea i-a de-
terminat mai ales pe mulţi oa-
meni de cultură, sportivi, pe po-
liticieni, etc. să viziteze localita-
tea și să se bucure de realizările
acestor femei pline de spirit
creator. Străinii au avut prilejul
să cunoască bogăţia artistică a
costumelor populare, arta lor
creativă. Ele au „ţesut și cusut
frumuseţea naturii în creaţiile
lor”. Probabil că acest fenomen
l-a îndemnat pe marele critic de
artă naivă, francezul Anatol Ja-
kovschi să remarce: „Datorită
minunatului costum și a picto-
riţelor naive, Uzdinul va rămâ-
ne în veșnică amintire”. Iar Oto
Bihali Merin le acordă un alt
compliment: „Pictoriţele naive
din Uzdin sunt cea mai puterni-
că școală folclorică pe harta
mondială”.

Anul 1972 va rămâne într-o
veșnică amintire plăcută. Uzdi-
nenii nu pot uita ziua în care în
satul lor a poposit echipajul na-
vei cosmice „Apollo 15”, din ca-

învăţământ, Consiliul Naţional,
prin Departamentul de Învăţă-
mânt, colaborează. Colaborarea
cu Secretariatul Provincial pen-
tru Educaţie întotdeauna a fost
bună. Acest Secretariat are anu-
mite competenţe și în domeniul
de învăţământ și colaborarea
bună poate aduce doar rezulta-
te bune. Secretariatul este
treapta care trebuie trecută
pentru deschiderea unor clase.
Întotdeauna ne-a fost sprijin si-
gur. Tot Secretariatul este res-
ponsabil pentru traducerea tes-
telor pentru competiţii și poar-
tă de grijă ca acestea să ie tra-
duse. Trebuie spus că o colabo-
rare bună avem și cu alte insti-
tuţii de rang provincial sau re-
publican. Astfel, colaborăm cu
Institutul pedagogic al Voivodi-
nei, unde avem trecute mai
multe proiecte și seminarii. Co-
laborăm cu Institutul de Eva-
luare la întocmirea Culegerilor
și a testelor pentru Examenul
de inalizare sau testele de ini-
ţiere, cu Institutul de Avansare
a Învăţământului, care se ocupă
de programele școlare, colabo-
răm cu „Prosvetni pregled”, in-
stituţia care tipărește documen-
taţia școlară. Institutul de Ma-
nuale pentru noi, are o mare
importanţă și avem o colabora-
re, putem spune, de parteneri.
Bineînţeles că o colaborare
aparte avem cu instituţiile
noastre românești, indiferent
că nu se ocupă în mod direct cu

învăţământ unde elevii români
să nu participe. Trebuie spus cu
mândrie că elevii noștri de foar-
te multe ori trec nivelele compe-
tiţionale și participă și la între-
ceri de nivel naţional. Nu de ra-
reori obţin rezultate de toată
lauda, adică plasându-se pe pri-
mele trei locuri. Trebuie să ne
mândrim de elevii noștri și să
vorbim mai des de succesele lor,
atât la învăţătură cât și la activi-
tăţile extrașcolare. Ei cu drag fac
și teatru, recită, participă la fes-
tivaluri de folclor și obiceiuri
strămoșești.
- La ce proiecte se va concentra
departamentul dvs în viitor?

Departamentul de Învăţă-
mânt al Consiliului Naţional și
în viitor se va strădui să ţină pas
cu tot ceea ce se întâmplă în în-
văţământ. Este foarte important
să urmărim implementarea
drepturilor noastre care sunt
prevăzute în Planul de acţiune.
Printr-o activitate serioasă, cu
accentul pe specialitate, avem
șanse de menţinere calitativă a
învăţământului în limba româ-
nă. Până în prezent, Consiliul
Naţional Român, a reușit să gă-
sească oameni, profesori capa-
bili, care s-au inclus în tot ceea
ce trebuia să ie pregătit pentru
ca elevii noștri să aibă condiţii
de învăţare. Sper că vom avea
putere și voinţă și în viitor, că
vom folosi toate șansele care ne
vor sta la dispoziţie și că ne vom
mândri de succese noi.

învăţământul, acestea iind
mass-media, Radio-televiziu-
nea Voivodina și CPE „Liberta-
tea” și cu Institutul de Cultură
al Românilor din Voivodina.
- Și în acest an au fost organiza-
te multe întreceri școlare. Ce
succese au avut elevii din școlile
românești?

- Școlile cu limba de predare
română nu au mulţi elevi, asta
nu este un secret, dar trebuie
spus cu voce tare că acești elevi
sunt bine pregătiţi și că ei nu au
niciun impediment să participe
la tot felul de competiţii. Cunoș-
tinţe au și asta au demonstrat și
demonstrează în iecare an. Nu
știu dacă există vreo materie de



да ће се у наред ним годи на ма овде
упи са ти више уче ни ка из села. Када
буде мо успе ли да одр жи мо исти број
раз ре да и шко ла, мора ће мо да буде -
мо задо вољ ни, јер зна мо да је из
разних раз ло га сва ке годи не број
деце која упи су ју први раз ред на
румун ском јези ку све мањи, чак и у
поре ђе њу с бро јем ђака који завр ша -
ва ју осми раз ред. Дру га добра ствар
коју тре ба поме ну ти јесте и чиње ни -
ца да смо након пот пи си ва ња мемо -
ран ду ма изме ђу Мини стар ства про -
све те, Заво да за изда ва ње уџбе ни ка и
Наци о нал ног саве та Руму на успе ли
да штам па мо све оба ве зне насло ве
који су потреб ни уче ни ци ма. Оста је
да буду упот пу ње ни и одштам па ни и
уџбе ни ци за избор не пред ме те за
сва ки раз ред. Поку ша ва мо да напра -
ви мо што боље усло ве у нашим шко -
ла ма. Ова годи на је била успе шна и
по томе што смо виде ли и добре
резул та те у шко ла ма. Уче ни ци и
њихо ви про фе со ри све више уче ству -
ју и одме ра ва ју сна ге на школ ским
так ми че њи ма и оства ру ју висо ке
резул та те, чак и на репу блич ком
нивоу.

• Када је реч о бро ју уче ни ка, шта
оче ку је те наред не школ ске годи не?
Хоће ли оста ти овај број шко ла с
наста вом на румун ском јези ку и
наред не, 2017/18. годи не?

– Наша жеља је да одр жи мо све
шко ле и раз ре де. Све сни смо да је
број уче ни ка из годи не у годи ну све
мањи, одно сно да је ове годи не у
први раз ред упи са но мање од сто
уче ни ка. Зна мо да је у пла ну
рестрик тив ни Ценус, али нада мо се
да ћемо успе ти. По завр шет ку наста -
ве, у јуну, дирек то ри наших шко ла
посла ли су мини стар ству потреб не
зах те ве за одо бра ва ње раз ре да с
мање од пет на ест ђака. Све шко ле су
доби ле сву подр шку Наци о нал ног
саве та, тако да оста је да води мо
тешке раз го во ре, али нада мо се успе -
шне. За нас сва ка шко ла и раз ред
мно го зна че; одр жа ва се село, нуде се
бољи усло ви за обра зо ва ње; то нас
бра ни од аси ми ла ци је, али и чува
нор ме про фе со ри ма. Оче ку је мо да
ће и држа ва има ти у виду ове ства ри.
У сеп тем бру ћемо сазна ти резул тат.

• Мења ли се нешто у зако ну што се
тиче обра зо ва ња на румун ском јези ку?

– Ове годи не било је неко ли ко
закон ских изме на које се тичу обра -
зо ва ња. Биле су и јав не рас пра ве о
зако ну о пре ду ни вер зи тет ском, али и
зако ну о уни вер зи тет ском обра зо ва -
њу. Наци о нал ни савет је инфор ми -
сао настав ни кадар на сва ком нивоу
да се укљу чи и да допри не се суге сти -
ја ма за побољ ша ње. Немам подат ке
да ли је то учи ње но. Савет се актив но
укљу чио у ову про бле ма ти ку у више
њених фаза, посла то је више суге сти -
ја за побољ ша ње ових зако на. Неке
од њих су при хва ће не и дошло је до
јав не рас пра ве, а за дру ге се нада мо
да ће бити узе те у обзир док зако ни
не буду изгла са ни.

• Хоће ли бити изме на у школ ском
про гра му?

– Наци о нал ни савет је акти ван у
свим доме ни ма када је реч о про све ти.
Били смо укљу че ни у писа ње про гра -
ма за раз не пред ме та. Ура ђе ни су
настав ни про гра ми за музич ку кул ту -
ру, про гра ми за допу ну при ро де и дру -
штва, исто ри је, ликов не кул ту ре, за
све раз ре де основ не шко ле и сред њих
шко ла. Тако ђе смо били укљу че ни у
писа ње про гра ма из румун ског јези ка
за пети раз ред, који ће од сле де ће
годи не бити обу хва ћен рефор мом.
Биће изме ње ни стан дар ди из румун -
ског јези ка за осми раз ред, који ће
дове сти до изме на у збир ци вежби и у
тесто ви ма за завр шни испит. У изра ди
су и стан дар ди из румун ског јези ка за
сред ње шко ле, јер зна мо да мини стар -
ство пла ни ра да од 2021. годи не уве де
матур ски испит, бака ла у ре ат, који
потвр ђу је завр ше так јед ног обра зов -
ног циклу са, али има и ква ли фи ка тив -
ни карак тер. Увек има мо посла и
захвал на сам свим про фе со ри ма који
су се укљу чи ли у писа ње и изра ду ових
систем ских доку ме на та, изу зет но
важних за нашу про све ту.

• Како тече про цес при зна ва ња дипло -
ма сте че них у Руму ни ји у нашој земљи?

» Наставак на страни IV

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  4 .  АВГУСТА 2017.  /  LA  PANCIOVA ,  V INERI,  4  AUGUST 2017.
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ДУХ БАНА ТА У
ЦЕЛОМ СВЕ ТУ
» страна IV

НЕЗА БО РАВ НА 
ДРУ ЖЕ ЊА 
С ВРШЊА ЦИ МА
» страна IV

СТВА РА ЊЕ 
СЦЕН СКЕ ИГРЕ
» страна V 

ЈОАН СПАРИОСУ
– ПОХВАЛЕ 
ЗА ВРЕДАН РАД
» страна VI

Школ ска годи на успе шно
закљу че на

Добра сарад ња са 
сви ма који су укљу че ни 
у про све ту

Оче ку је мо пози тив но
реше ње свих недо у ми ца

Као и у обра зо ва њу на јези ци ма дру -
гих наци о нал них зајед ни ца, и у
обра зо ва њу на румун ском јези ку
током школ ске 2016/17. годи не било
је мно го иза зо ва. Неке лестви це су
пре ђе не, неке и даље пред ста вља ју
пре пре ку ка ква ли тет ни јем обра зо -
ва њу. О прет ход ној школ ској годи ни
у обра зо ва њу на румун ском јези ку у
Срби ји, о резул та ти ма, про ме на ма,
пла но ви ма и оче ки ва њи ма за „Пан -
че вац” гово ри Ани шо а ра Царан,
коор ди на тор ка Одсе ка за обра зо ва -
ње Наци о нал ног саве та румун ске
наци о нал не зајед ни це у Срби ји.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Како се одви ја ла
школ ска 2016/17. годи на, с обзи ром
на сма ње ни број уче ни ка, и то не
само у шко ла ма с наста вом на
румун ском јези ку?

А. ЦАРАН: Може мо рећи да је
школ ска 2016/17. била успе шна
годи на. Било је мно го пози тив них
иза зо ва и мислим да смо их на добар
начин при ве ли кра ју. Са орга ни за -
ци о ног гле ди шта, а ту мислим на
број шко ла и оде ље ња на румун ском
јези ку, може мо да буде мо задо вољ -
ни, ако има мо у виду да је Мини -
стар ство про све те пози тив но одго во -
ри ло на зах тев шко ла и одо бри ло све
тра же не раз ре де, како у основ ним,
тако и у сред њим шко ла ма. Чак смо
ове годи не успе ли да отво ри мо шко -
лу у Меси ћу, где у прет ход не три
годи не нисмо има ли нијед ног уче -
ни ка. Исти на је да је оде ље ње отво -
ре но због јед ног ђака, али оче ку је мо

ИНТЕР ВЈУ: АНИ ШО А РА ЦАРАН, КООР ДИ НА ТОР КА ОДСЕ КА ЗА ОБРА ЗО ВА ЊЕ НСРНЗС

БУДИ МО ПОНО СНИ НА НАШЕ ЂАКЕ
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Плат на само у ких уздин ских
сли кар ки оду век су оду ше вља -
ва ла умет нич ку публи ку, а
због њих су мно ге зна чај не
лич но сти дола зи ле у ово место

Изра жа ва ње обич ног чове ка у
обла сти ликов них умет но сти
чини да боље упо зна мо, у вре -
ме ну и про сто ру, про шлост и
оно лепо што су наши пре ци
веко ви ма ства ра ли, да се упо -
зна мо међу соб но и да зна мо
ко смо. Наив но сли кар ство из
Узди на пред ста вља нај у бе дљи -
ви ји при мер за то, а ова сли -
кар ска оства ре ња увек нам
душу испу не радо шћу, јед но -
став но нас тера ју да се поно -
си мо резул та том умет но сти
коју су наши ста ри ства ра ли.
Чиње ни ца је да су кће ри
нашег наро да које су сво јом
умет но шћу оста ви ле тра го ве
на овим про сто ри ма, али и у
целом све ту, биле сли кар ке
Ануј ка Маран, Ану ца Дола ма,
Мари о а ра Мото ро же ску, Фло -
ри ка Пуја, Софи ја Докљан,
Фло ри ка Кец, Вио ри ка Јепу ре
и Сте лу ца Царан.

Прву зајед нич ку изло жбу
сли ка уздин ских сли кар ки
наи ве орга ни зо ва ла су 1962.
годи не у цен тру Руму на –
Вршцу – мла ди енту зи ја сти
Адам Докљан и Михај Кон да -
ли. Из тог гра да је „Кара ван
лепо те” кре нуо на дуг пут кроз
све веће европ ске гра до ве.
Неко ли ко годи на касни је
Мари ја Балан и Ануј ка Маран
обра до ва ле су се дугом путо -
ва њу бро дом како би изла га ле
у Аме ри ци. Изло жба је отво ре -
на у Њујор ку уз помоћ југо сло -
вен ске амба са де, а из те
метро по ле у сећа њу је оста ла
јед на забав на дого дов шти на.
Наи ме, сли кар ка Мари ја
Балан, којој је амба са дор
пред ло жио да сли ка пано ра му
гра да с нај ви шег обла ко де ра,
сли ка ла је игре из Узди на. На
амба са до ро ву зачу ђе ност,
одго во ри ла је да куд год да
иде, Уздин иде с њом, „зато
што је леп”.

Захва љу ју ћи тален ту и раду
ове жене су поче ле да упо зна -

УЗДИН СКА ШКО ЛА НАИВ НОГ СЛИ КАР СТВА

ДУХ БАНА ТА У ЦЕЛОМ СВЕ ТУ
Као и рани јих годи на, и овог
лета су деца румун ске наци о -
нал но сти из више места у
Вој во ди ни, али и њихо ви
вршња ци из Мол да ви је,
Укра ји не и Бугар ске бора ви -
ли у лет њим рекре а тив ним
кам по ви ма у мести ма Сули -
на и Оглин зи у Руму ни ји, у
окви ру про гра ма АРК, које
орга ни зу је Мини стар ство за
одно се с Руму ни ма из расе ја -
ња Репу бли ке Руму ни је. Уче -
сни ци лет њих кам по ва су
деца која су се иста кла у

школ ском успе ху, спор ту или
разним видо ви ма умет но сти,
као и она која су зна чај но
допри не ла про мо ви са њу
вред но сти румун ске кул ту ре
и наци је у сво јим мести ма.

Током борав ка у кам по ви -
ма деца су има ла при ли ку да
се упо зна ју и дру же са сво јим
вршња ци ма из дру гих зема -
ља, али и да сви зајед но уче -
ству ју у сва ко днев ним рекре -
а тив ним, спорт ским и кул -
тур ним актив но сти ма које су
при пре ми ли пред став ни ци
Мини стар ства за одно се с
Руму ни ма из расе ја ња, зајед -
но с пред став ни ци ма Жупа -
ниј ске дирек ци је за омла ди -
ну и спорт, из жупа ни је Тул -
ћа. Тако ђе, они су се упо зна -
ли и на кре а ти ван начин про -
во ди ли вре ме са зна чај ним и
акту ел ним спор ти сти ма и
умет ни ци ма из Руму ни је.
Ипак, није све било само

заба ва и опу шта ње, већ су
деца уче ство ва ла и на разним
пре да ва њи ма и ради о ни ца ма
из румун ске исто ри је и јези -
ка, музи ке, сли кар ства и
духов но сти, посе ћи ва ла зна -
чај на кул тур но-исто риј ска
места и има ла при ли ку да на
овај начин упот пу не сво ја
зна ња из тих обла сти, што ће
им сва ка ко бити од вели ке
кори сти у даљем шко ло ва њу.

О зна ча ју про гра ма лет њих
рекре а тив них кам по ва румун -
ске вла де гово ри и чиње ни ца

да су камп у Сули ни посе ти -
ли и Андреа Пастр нак, мини -
стар ка за одно се с Руму ни ма
у расе ја њу, Мари јус Алек сан -
дру Дун ка, мини стар за
омла ди ну и спорт, пред став -
ни ци Мини стар ства обра зо -
ва ња и Мини стар ства тури -
зма, као и деле га ти локал не
само у пра ве, који су уче ство -
ва ли у деба ти „Иден ти тет –
так ми че ње – спо соб но сти”,
одр жа ној у Сули ни.

Ипак, деца су нај ви ше
ужи ва ла на екс кур зи ја ма по
око ли ни и у вожњи чам цем
по дел ти Дуна ва, при род ном
резер ва ту и обла сти изу зет -
них при род них лепо та. Како
су нам неки од уче сни ка
потвр ди ли, њихов бора вак на
самом исто ку Руму ни је био је
изу зе тан и неза бо ра ван, а с
нескри ве ном жељом наво де
да би воле ли да и сле де ћег
лета буду део овог про гра ма.

ПРО ГРАМ ЛЕТ ЊИХ ШКО ЛА РУМУН СКЕ ВЛА ДЕ

НЕЗА БО РАВ НА ДРУ ЖЕ ЊА 
С ВРШЊА ЦИ МА

Нови нар ка Новин ско-изда -
вач ке уста но ве на румун ском
јези ку „Либер та теа” Мари на
Анка и цан поста ла је пред сед -
ни ца УНС-овог Клу ба нови на -
ра НИУ „Либер та теа”, а за то
место су је на редов ној избор -
ној сед ни ци, одр жа ној сре ди -
ном про шлог месе ца, јед но -

гла сно иза бра ли сви при  сут ни
чла но ви тог тела. Доса да шњи
пред сед ник Ва лен тин Мик
пред ло жио је ко ле ги ни цу
Мари ну Анка и цан због свог
реи збо ра у Управ ном и Извр -

шном одбо ру Удру же ња нови -
на ра Срби је, а самим тим због
оба ве за пре ма тим тели ма
нови нар ског удру же ња.

Мик је овом при ли ком
гово рио о доса да шњим ак -
тив  но сти ма и о одлич ној са -
рад њи Клу ба нови на ра НИУ
„Либер та теа” с цен тра лом
УНС-а у Бео гра ду, а као један
од нај зна чај ни јих резул та та те
сарад ње Мик је иста као више
нови нар ских сти пен ди ја у
шко ли УНС-а коју су послед -
њих годи на поха ђа ли мла ди
нови на ри „Либер та тее”.

Мари на Анка и цан је по
зани ма њу мастер фило лог.
Дипло ми ра ла је 2008. годи не
на Фило ло шком факул те ту
Запад ног уни вер зи те та у
Теми шва ру, на сме ру румун -
ски језик и књи жев ност –
енгле ски језик и књи жев ност.
На истом факул те ту, 2011.
годи не, завр ши ла је мастер-
сту ди је у обла сти ана ли зе
дис кур са. Поха ђа ла је нови -
нар ску шко лу и шко лу веб-
нови нар ства Удру же ња нови -
на ра Срби је. Ради као лек -
тор ка и нови нар ка у Новин -
ско-изда вач кој уста но ви „Ли -
бер  та теа”.

КЛУБ НОВИ НА РА НИУ „ЛИБЕР ТА ТЕА”

НОВА ПРЕД СЕД НИ ЦА 
МАРИ НА АНКА И ЦАН

„Апо ло 15”: Деј вид Р. Скот,
Алфред М. Вор ден и Џејмс
Ирвин. То је био пра знич ни
дан; цело село се ску пи ло да
види „људе с Месе ца”. Ипак,
убр зо су схва ти ли да су они
запра во обич ни људи, као сви
оста ли. Космо на у ти су били
оду ше вље ни љуба зно шћу
Узди на ца.

Годи ну дана касни је ово
место су посе ти ли пред став -
ни ци дипло мат ског кора из
Бео гра да. Гости су били оду -
ше вље ни оним шта су виде ли.
Сли кар ке и њихо ви муже ви
при пре ми ли су обил ну заку -
ску за све, као на бога тим
свад ба ма у селу. Веро ват но је
то допри не ло да стран ци често
посе ћу ју дома ћин ства сли кар -
ки и при су ству ју колу у цен тру
села. Међу зна чај ним лич но -
сти ма које су посе ти ле ово
место и Шко лу наив ног сли -
кар ства спо ме ну ће мо и Кочу
Попо ви ћа, Милен ка Боја ни ћа,
а посеб но бив шег пред сед ни ка
Руму ни је Јона Или је скуа, кога
су поздра ви ли сви мешта ни,

али и мно ги из сусед них
места.

Све наве де но пред ста вља
само мали део кул тур не исто -
ри је Узди на. Поме ну ли смо
саме почет ке сли кар ске актив -
но сти и само неко ли ко сли -
кар ки које су је запо че ле. Сле -
де ћи њихов при мер, на наци о -
нал ном и међу на род ном пла ну
афир ми са ле су се и Софи ја
Јона шку, Иле а на Оал ђе, Софи -
ја Боси ке, Сте лу ца Ђура, Офе -
ли ја Спа ри о су, Ауро ра Велић и
сли кар Вио рел Боси ке. Сигур -
но да има и дру гих који заслу -
жу ју да их спо ме не мо, а шко ла
наив ног сли кар ства из Узди на
и даље ће дава ти пло до ве. Да
није тако, ово би било само
јед но ефе мер но иску ство које
би убр зо било забо ра вље но.
Изу зет но је добро што след бе -
ни ци првих умет ни ца наста -
вља ју да ства ра ју дра гу ље у
наив ном и ама тер ском сли -
кар ству и на овај начин негу ју
румун ски дух на про сто ри ма
срп ског Бана та.

Јова Далеа

» Наставак са стране III

– У про це су је и реша ва ње
про бле ма при зна ва ња дипло -
ма из ино стран ства. Зна мо да
цен тар Enic/Naric, инсти ту ци -
ја која се бави при зна ва њем
обра зо ва ња, не ста вља назив
стру ке на срп ском јези ку, већ
само на јези ку на коме је
дипло ма изда та. Због ово га
сту ден ти који су завр ши ли
сту ди је у Руму ни ји нису при -
хва ће ни и не могу да иза ђу на
држав ни испит. Обра ти ли смо
се у више мини стар ста ва и
инсти ту ци ја и нисмо задо вољ -
ни неким одго во ри ма. Не оду -
ста је мо, обра ти ће мо се сви ма,
све док не буде мо реши ли
про блем. Акци о ним пла ном
се пред ви ђа пот пи си ва ње
била те рал ног уго во ра из доме -
на обра зо ва ња с мати цом
Руму ни јом. Мора мо нагла си -
ти да је мини стар ство било
отво ре но и затра жи ло је да
Наци о нал ни савет пред ло жи
теме. Поме ну ће мо да смо и за
ову тему кон сул то ва ли базу и
похва љу јем коле ге из наших
обра зов них инсти ту ци ја због
њихо вог укљу чи ва ња и инте -
ре со ва ња.

• Каква је сарад ња с Покра -
јин ским секре та ри ја том за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и
наци о нал не зајед ни це – наци -
о нал не мањи не?

– Са сва ком држав ном
инсти ту ци јом, али и са сви ма

ИНТЕР ВЈУ: АНИ ШО А РА ЦАРАН, КООР ДИ НА ТОР КА ОДСЕ КА ЗА ОБРА ЗО ВА ЊЕ НСРНЗС

БУДИ МО ПОНО СНИ НА НАШЕ ЂАКЕ

ју свет и да допри но се попу ла -
ри за ци ји Узди на. Радо зна лост
је нате ра ла мно ге лич но сти из
кул ту ре, поли ти ке итд. да
посе те то место и да ужи ва ју у
оства ре њи ма ових жена пуних
кре а тив ног духа. Стран ци су
има ли при ли ке да упо зна ју
све умет нич ко богат ство
њихо вих народ них ношњи,
њихо ву умет ност. Оне су „тка -
ле и кро ји ле лепо ту при ро де
на сво јим сли ка ма”. Веро ват -
но да је овај фено мен нате рао
вели ког кри ти ча ра наив не
умет но сти, Фран цу за Ана то ла
Јаков ског, да нагла си: „Захва -
љу ју ћи сјај ној ношњи и наив -
ним сли кар ка ма Уздин ће ми
оста ти у вечи тој успо ме ни”. А
Ото Биха љи Мерин им упу ћу -
је ком пли мент: „Сли кар ке
наи ве из Узди на су нај ја ча
фол клор на шко ла на мапи
све та”.

Годи на 1972. оста ће у изу -
зет ном сећа њу. Уздин ци не
могу забо ра ви ти дан када су
њихо во село посе ти ли чла но -
ви поса де космич ке лете ли це

који се баве обра зо ва њем,
Наци о нал ни савет сара ђу је
кроз Одсек за обра зо ва ње.
Сарад ња с Покра јин ским сек-
ре та ри ја том за обра зо ва ње
била је увек добра. Тај секре -
та ри јат има одре ђе не спо соб -
но сти и у доме ну обра зо ва ња
и добра сарад ња доно си само
резул та те. Секре та ри јат је
сте пе ник који тре ба пре ћи
како би били отво ре ни неки
раз ре ди. Увек смо има ли
сигур ну подр шку. Цео секре -
та ри јат је заслу жан за пре вод
тесто ва за так ми че ња и води
рачу на о томе. Има мо добру
сарад њу и са инсти ту ци ја ма
на покра јин ском и репу блич -
ком нивоу. Сара ђу је мо и с
Педа го шким инсти ту том Вој -
во ди не и има мо више про је -
ка та и семи на ра, као и са
Заво дом за вред но ва ње на
збир ка ма и тесто ви ма за завр -
шни испит и испит за упис, са
Заво дом за уна пре ђи ва ње об-
ра зо ва ња, који се бави школ-
ским про гра мом, и с „Про -
свет ним пре гле дом”, инсти ту -
ци јом која штам па школ ску
доку мен та ци ју. Завод за уџбе -
ни ке је за нас зна ча јан, тако
да има мо, може мо сло бод но
рећи, парт нер ски однос. На-
равно да има мо посеб ну са-
радњу с румун ским инсти ту -
ци ја ма, без обзи ра на то што
се не баве обра зо ва њем на ди-
рек тан начин, а то су Радио-
-теле ви зи ја Вој во ди не и НИУ

ми чар ске лестви це и уче ству ју
и на так ми че њи ма на наци о -
нал ном нивоу. Резул та ти су
нерет ко за сва ку похва лу, за
сва три места. Мора мо да се
поно си мо нашим уче ни ци ма
и да чешће при ча мо о њихо -
вим успе си ма, како у настав -
ним, тако и у ван на став ним
актив но сти ма. Они са задо -
вољ ством игра ју у позо ри шту,
реци ту ју, уче ству ју на фести -
ва ли ма фол кло ра и ста рих
оби ча ја.

• На које про јек те ће се кон -
цен три са ти ваш одсек у наред -
ном пери о ду?

– Одсек за обра зо ва ње
Наци о нал ног саве та Руму на и
у будућ но сти ће се потру ди ти
да одр жа ва корак са сви ме
шта се деша ва у обра зо ва њу.
Врло је важно да пра ти мо
при ме ну наших пра ва која су
пред ви ђе на Акци о ним пла -
ном. Кроз озбиљ ну актив ност,
с нагла ском на обу че но сти,
има мо шан се да обра зо ва ње
на румун ском јези ку одр жи -
мо ква ли тет ним. До сада је
Наци о нал ни савет Руму на
успео да про на ђе људе, спо -
соб не про фе со ре, који су се
укљу чи ли у све што је потреб -
но да наши уче ни ци има ју
усло ве за уче ње. Надам се да
ћемо и у будућ но сти има ти
сна гу и вољу, да ћемо иско ри -
сти ти све пону ђе не шан се и
да ћемо се радо ва ти новим
успе си ма.

„Либер та теа”, као и Завод за
кул ту ру вој во ђан ских Руму на.

• И ове годи не су била орга -
ни зо ва на школ ска так ми че ња.
Какве су резул та те има ли уче -
ни ци из румун ских шко ла?

– Шко ле с наста вом на
румун ском јези ку нема ју мно -
го уче ни ка и то није тај на, али
тре ба гла сно рећи да су ови
уче ни ци добро при пре мље ни
и да нема ју ника кву пре пре ку
да уче ству ју на свим так ми че -
њи ма. Има ју зна ња и то су
пока за ли и пока зу ју сва ке
годи не. Не знам да ли има
нека област обра зо ва ња у којој
румун ски ђаци не уче ству ју.
Мора мо поно сно рећи да
наши ђаци често пре ла зе так -
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При пад ни ци румун ске наци о -
нал не зајед ни це има ју вео ма
бога ту кул тур ну актив ност.
Вели ки про цват румун ских
кул тур них удру же ња одно си
се на међу рат ни пери од, када
су ова удру же ња орга ни зо ва ла
раз ли чи те мани фе ста ци је,
фести ва ле, позо ри шне ама -
тер ске пред ста ве. У после рат -
ном пери о ду насту па вели ки
зао крет у иде о ло шким садр -
жа ји ма али и у орга ни за ци о -
ним пита њи ма раз во ја кул тур -
ног ама те ри зма. Осни ва се
„Кул тур но удру же ње Руму на“
из југо сло вен ског Бана та
(1945) које пре у зи ма упра вља -
ње позо ри шног и кул тур ног
живо та Руму на у југо сло вен -
ском Бана ту и које осни ва
фести вал „Позо ри шни дани
Руму на у АП Вoјводини”. Ова
мани фе ста ци ја се у румун -
ским сели ма орга ни зу је сва ке
годи не и у вели кој мери је
обо га ти ла кул тур ни иден ти тет
Руму на у Вој во ди ни.

Од коло ни за ци је 
до „Позо ри шних дана”
Руму ни су коло ни зо ва ли дана -
шње про сто ре Бана та током
18. и 19. века из исто чих дело -
ва Бана та, Олте ни је, Ерде ља.
Као пре те жно рурал но ста нов -
ни штво, бави ли су се нај ви ше
земљо рад њом и сто чар ством.
Тек после уки да ња феу дал них
одно са у Хаб збур шкој монар -
хи ји, ства ра ју се бољи усло ви
за кул тур ну, еко ном ску и
поли тич ку еман ци па ци ју.
Ама тер ска кул тур на актив -
ност је била од изу зет ног зна -
ча ја за фор ми ра ње наци о нал -
ног иден ти те та, нај ви ше у
пери о ду поле та наци о нал них
покре та европ ских наро да. У
пери о ду кул тур ног про цва та
који је захва тио Хаб збур шку
монар хи ју и шире, Руму ни у
Бана ту су поче ли да осни ва ју
кул тур на дру штва како у град -
ској тако и у рурал ној сре ди -
ни. Рас па дом Аустро у гар ске

ПОЗО РИ ШНИ АМА ТЕ РИ ЗАМ РУМУ НА У ВОЈ ВО ДИ НИ* (ПРВИ ДЕО)

СТВА РА ЊЕ СЦЕН СКЕ ИГРЕ

Данас у срп ском Бана ту
има око три де се так кул тур -
но-умет нич ких дру шта ва и
десе так ама тер ских позо ри -
шта. Нај зна чај ни ја позо ри -
шна мани фе ста ци ја румун -
ске народ но сти у Вој во ди ни,
„Позо ри шни дани Руму на“,
одр жа ва се сва ке годи не у
дру гом месту Вој во ди не са
већин ским румун ским ста -
нов ни штвом.

Поче ци кул тур ног
орга ни зо ва ња
Позо ри шна актив ност вој во -
ђан ских Руму на је први пут
покре ну та у међу рат ном пери о -
ду, мада посто је пода ци да су
неки ауто ри рође ни у румун -
ским сели ма срп ског Бана та

ула зи у завр шну фазу свог орга -
ни зо ва ња одмах после Дру гог
свет ског рата, 1945. годи не. Ова
годи на није само била годи на
дру штве но-поли тич ких про ме -
на, већ се тада кре ну ло са зна -
чај ним уда ља ва њем од нега тив -
них оста та ка непи сме но сти у
румун ским сели ма. Од овог
тре нут ка посеб на пажња се
при да је отва ра њу шко ла на
румун ском јези ку у сели ма са
већин ским румун ским ста нов -
ни штвом. На првом вели ком
ску пу румун ских инте лек ту а ла -
ца у Али бу на ру те исте, 1945.
годи не, осно ва но је „Кул тур но
удру же ње Руму на“, које је обу -
хва та ло сва сео ска дру штва која
су се бави ла кул тур но-ама тер -

посве ће на је вели ка пажња
драм ским сек ци ја ма у окви ру
Домо ва кул ту ре.

„Кул тур но удру же ње
Руму на” – база
У после рат ном пери о ду, позо -
ри шни ама те ри зам у сели ма са
румун ским ста нов ни штвом
кре ће са новим фор ма ма орга -
ни зо ва ња. Док су у међу рат ном
пери о ду кул тур на дру штва
само стал но орга ни зо ва ла сво је
позо ри шне све ча но сти, у после -
рат ном пери о ду осни ва се „Кул -
тур но удру же ње Руму на“ из
југо сло вен ског Бана та (1945)
које пре у зи ма упра вља ње позо -
ри шног и кул тур ног живо та
Руму на у југо сло вен ском Бана -
ту. Разу мљи во је да је ути цај
нове кому ни стич ке иде о ло ги је
оди грао одлу чу ју ћу уло гу у
коор ди на ци ји кул тур ног живо -
та Руму на у Вој во ди ни. Годи ну
дана касни је (1946), након прве
јав не ана ли зе пла но ва и одлу ка
које доно си „Кул тур но удру же -
ње Руму на“, ско ро сва  села у
Бана ту осни ва ју сво ја кул тур на
дру штва а од 1947. годи не
осни ва ју и сво је драм ске сек ци -
је о који ма су оба ве сти ле „Кул -
тур но удру же ње Руму на“ чије је
седи ште тада било у Вршцу и
које је ути ца ло на шире ње вла -
да ју ће иде о ло ги је међу при пад -
ни ци ма наци о нал них мањи на,
који су са стра хом и непо ве ре -
њем посма тра ли рефор ме које
су се деша ва ле у југо сло вен -
ском дру штву у после рат ном
пери о ду. 

Драм ске сек ци је 
и так ми че ња
Једи ни недељ ник на румун -
ском јези ку „Libertatea” обја -

ски план, обја вљен и у румун -
ском недељ ни ку „Libertatea”, у
којем је наја вље но так ми че ње
позо ри шних сек ци ја у лет њим
месе ци ма, с жељом да се пру -
жи шан са нај бо љим драм ским
сек ци ја ма и да се под стак не
раз вој позо ри шног ама те ри -
зма у земљи. Дат је пред лог за
укљу че ње сео ских учи те ља у
реа ли зо ва ње пред ста ва, јер су
они једи ни били ком пе тент ни
за вежба ње пра вил ног изго во -
ра речи. Румун ским ама тер -
ским глум ци ма били су пре ко
потреб ни учи те љи јер је
румун ски дија ле кат ски говор
све више одмо гао раз у ме ва ње
драм ских тек сто ва. Исто вре -
ме но се апе ло ва ло на писце из
Вој во ди не да се више зала жу
за писа ње ори ги нал них дра ма,
које би биле бли ске румун -
ском сео ском мен та ли те ту.

Модер ни за ци ја позо ри шта
Сле де ћих годи на ама тер ске
позо ри шне сек ци је су кре ну ле
са модер ни за ци јом садр жа ја
репер то а ра и обез бе ђи ва ле
аде кват не пре во де тек сто ва на
румун ски језик. „Уни ја кул -
тур них дру шта ва” – „Сек ци ја
за кул тур ну актив ност Руму -
на” орга ни зо ва ла је семи нар
за уса вр ша ва ње ама тер ских
режи се ра, који су има ли при -
ли ку да нау че тео ри ју режи је,
али и сцен ски покрет, шмин -
ку, кости ме, сце но гра фи ју,
итд. У вео ма крат ком року
румун ски сеља ци су схва ти ли
да су лаке сце не те при ка зи ва -
не на сео ским бина ма које су
има ле да под стак ну смех, убр -
зо поста ле пре ви ше досад не,
тако да је публи ка поста ла
жељ на озбиљ ног садр жа ја.
Часо пис за кул ту ру „Lumina”
из Пан че ва је редов но беле -
жио сва деша ва ња о при ка за -
ним позо ри шним кома ди ма, о
так ми че њи ма позо ри шних
дру шта ва, о срп ским драм -
ским дели ма пре ве де ним за
потре бе румун ских сце на, као
и о дели ма кла си ка румун ске
књи жев но сти која су увек
била са радо шћу доче ка на.
Поред скром ног репертоарa,
про блем је био мали број
жена укљу че них у драм ске
сек ци је и низак сте пен заин -
те ре со ва них да поста ну ама -
тер ски глум ци који би сва ке
годи не при пре ма ли нове
кома де за потре бе так ми че ња
румун ских ама тер ских позо -
ри шта.

(Наста вак у сле де ћем бро ју)

Доц. др Вир ђи ни ја Попо вић,

доцент за ужу науч ну област

руму ни сти ка на Одсе ку за

руму ни сти ку Фило зоф ског

факул те та у Новом Саду

* Рад је реа ли зо ван у окви ру
про јек та „Јези ци и кул ту ре у

вре ме ну и про сто ру”.

Књига „Румунско-српски књи-
жевни контакти” професорке
Родике Урсулеску Миличић
награђена је најпрестижнијом
наградом румунске национал-
не заједнице у Србији – „Књи-
гом године”, коју додељује
Новинско-издавачка установа
на румунском језику „Либерта-
теа” из Панчева. Стручни жири
је књигу професорке Урсулеску
Миличић прогласио најбољим
издањем на румунском језику у
конкуренцији од двадесет
наслова објављених 2015. и
2016. године, у издању НИУ
„Либертатеа”. Проглашење нај-
боље књиге одржано је 23. јула

у просторијама те медијске
куће, на манифестацији „Једна
издавачка година у једном
дану”, која се одржава већ ско-
ро три деценије, с кратким пре-
кидима, а овогодишња мани-
фестација је значајна по томе
што се управо ове године обе-
лежава седамдесет година
белетристике на румунском
језику у издању НИУ „Либерта-
теа”. Иначе, ова манифестаци-
ја чини део једног већег пројек-
та у част јубилеја румунског
издаваштва на овим простори-
ма и биће реализована током
целе 2017. године, а пројекат је
подржао Град Панчево на кон-

курсу из области културе и
уметности.

Како је рекао Васа Барбу,
уредник Издавачке делатности
„Либертатеа”, у 2015. години
под овом етикетом је објавље-
но шест, а 2016. године изашло
је чак четрнаест наслова. Сва
ова књижевна остварења ушла
су у овогодишњи избор за књи-
гу године, а трочлани жири
којем је председавала Бранду-
ша Жујка, професорка Високе
школе струковних студија за
васпитаче „Михајло Палов” у
Вршцу, као и чланови др
Еуфрозина Греонеанц, такође
професорка у тој високошкол-

ској установи, и Марина Анка-
ицан, лекторка и новинарка у
недељнику „Либертатеа”, ода-
брао је књигу „Румунско-срп-
ски књижевни контакти” Роди-
ке Урсулеску Миличић за књи-
гу године.

Треба поменути да је Изда-
вачка делатност „Либертатеа”
од 1945. године објавила преко
хиљаду наслова оригиналне
белетристике на румунском,
српском, али и другим језици-
ма, превођене белетристике са
српског и с других језика на
румунски, као и с румунског на
српски језик, затим књиге из
области историје књижевности

и културе, књижевне критике,
лексиконе, речнике, моногра-
фије, репортаже, годишњаке,
есеје, као и школске уџбенике.

Родика Урсулеску Миличић
дипломирала је 1992. године на
Филозофском факултету у
Новом Саду и професорка је
румунског језика и књижевно-
сти и српског језика и југосло-
венске књижевности. На истом
факултету је 2009. године маги-
стрирала филолошке науке, а
годину дана касније постала је
асистент за ужу научну област
румунистика на катедри за
румунски језик Филозофског
факултета у Новом Саду.

ДОДЕЉЕНА НАГРАДА „КЊИГА ГОДИНЕ”

ЛАУРЕАТ РОДИКА УРСУЛЕСКУ МИЛИЧИЋ

вио је низ чла на ка – води ча
кроз кул тур ни ама тер ски
живот Руму на, са циљем дава -
ња садр жа ја и умет нич ког
нивоа спро ве де ним кул тур ним
актив но сти ма. Овај недељ ник
је 1947. годи не инфор ми сао
локал на кул тур на дру штва о
дужно сти да осну ју драм ске
сек ци је, поред оних посто је -
ћих, и да „Кул тур но удру же ње
Руму на“ кре ће са наја вом так -
ми че ња сео ских драм ских сек -
ци ја. Так ми че ње је орга ни зо ва -
ла „Уни ја позо ри шних дру шта -
ва Вој во ди не”, а румун ске сек -
ци је су се так ми чи ле по цен -
три ма, зајед но са ама тер ским
драм ским сек ци ја ма дру гих
наци о нал них мањи на. У
недељ ни ку „Libertatea” 1947.
годи не обја вље ни су члан ци о
так ми че њу драм ских сек ци ја,
у који ма се кри ти ку ју позо ри -
шне пред ста ве ама тер ских
дру шта ва, као и тек сто ви по
који ма су биле игра не. До тада
су се на сео ским сце на ма
редов но игра ли „народ ни позо -
ри шни кома ди”, тек касни је су
румун ски позо ри шни ама те ри
игра ли позо ри шне кома де
југо сло вен ских и стра них (пре
све га совјет ских) ауто ра, пре -
ве де них на румун ски језик.

Недељ ник „Libertatea” нас
тако ђе инфор ми ше да је у
финал ном делу покра јин ског
так ми че ња, које је било одр -
жа но у Новом Саду, оди гра на
само јед на позо ри шна пред -
ста ва на румун ском јези ку,
што се може посма тра ти као
не тако успе шан пери од
румун ских ама тер ских позо -
ри шта у Вој во ди ни. Од 1948.
годи не поја вио се так ми чар -

монар хи је и пре ла ском запад -
них дело ва Бана та у састав
југо сло вен ске кра ље ви не, дру -
штва су мора ла поно во да се
реги стру ју.

писа ли сво је пред ста ве на
румун ском јези ку још почет ком
20. века за потре бе кул тур них
дру шта ва која су тада посто ја ла
у Бана ту. Ама тер ско позо ри ште

ским радом. Држа ва се директ -
но зау зе ла за орга ни за ци ју, над -
зор и финан си ра ње кул тур них
удру же ња. У пери о ду тзв. „агит -
проп” кул ту ре (1945-1952)



Тамиш је наша река, наше
море, језеро, океан, бара,
наш је пловни пут, наша оба-
ла, лука и мост. Ова река је
наше просторе направила
оваквим какви јесу. Хранила
је све који су живели уз њу, с
њом и поред ње; помагала им
је својим богатством, утица-
ла је на будућност овог под-
небља. То је жила која обли-
кује живот и ствара суживот

свих који су јој се нашли на
траси. А њен пут је дуг. Стр-
пљиво стварана од капи с
планинских извора Карпата
па до ушћа у најмоћнију
европску реку, вредна је свег
поштовања и уважавања.

Тамиш херојски спаја два
дела исте земље банатске –
српске и румунске, а суштин-
ски исте. Један је Банат, један
је Тамиш, наш – банатски.

Петак, 4. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пројекат финансирају

„Панчевац” и Ауто-центар „Зоки”

Proiectul este finantat de „Pancevac”

si Autocentrul „Zoki”

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност 
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар

„Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и 
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Аутор текстова 
и преводилац: Кристијан Балтеану • Технички уредник: 

Александар Милошевић • Фотографије: приватне колекције 
и Владимир Ђурђевић • Лектор: Вирџинија Поповић (румунски),

Јулијана Јовић (српски) 

Према малобројним доступ-
ним историјским подацима,
први мешовити хор у Уздину
формиран је у другој полови-
ни двадесетих година XX века,
претпоставља се 1927. године,
а оснивање тог хора у вези је с
тадашњим уздинским свеште-
ником Јоаном Спариосуом,
који је заправо и започео ову
музичку активност у селу.
Овај амбициозни и талентова-
ни младић је битан део мозаи-
ка значајних историјских лич-
ности Уздина, јер су се тих
година, под његовом дири-
гентском палицом, млади
покренули и укључили у дру-
штвени живот села. Спариосу
је увежбавао хор, осмишљавао
репертоар и организовао
наступе, а на уздинску позори-
шну сцену поново су се врати-
ли женски ликови, којих прет-
ходних неколико година није
било. О његовој личности и
његовом раду с хором сазнаје-
мо углавном из новинских
чланака из тог доба и сведоче-
ња његових савременика.

Тако у чланку из уздинског гла-
сила „Тибискус” (бр. 6/1991),
насловљеном „Портрет: Ионика
Спариосу (1909–1943)”, учитељ
Петру Мезин, некадашњи члан
овог мешовитог хора, о свом
музичком ментору између
осталог наводи: „Музику је
заволео још у последњим дани-
ма лицеја, да би јој касније, као
студент Теолошке академије из
Карансебеша, посветио душу и
тело, управљајући хором Ака-
демије. Са више од 30 ђака и
студената*, колико је Уздин
тада имао (око 1927. године), у
току летњег распуста основао је
мешовити хор”.

Судећи по овоме, Спариосу
је тада имао само осамнаест
година.

СКИЦА О МЕШОВИТОМ ХОРУ ИЗ УЗДИНА

ЈОАН СПАРИОСУ – ПОХВАЛЕ 
ЗА ВРЕДАН РАД

ЈЕДАН ЈЕ ТАМИШ

У окви ру ово го ди шње свет ске
тур не је, која је поче ла у апри лу,
чуве ни пан че вач ки хард и хеви
бенд „Melmac Riders” одр жао је
неко ли ко насту па и у Руму ни ји
– један кон церт у Ара ду, три у
Реши ци и два чак на исто ку
земље, у гра ду Јаши. Буду ћи да
је „Melmac Riders” добро познат
у Руму ни ји, логич но је било да
његов менаџ мент буки ра и
насту пе у тој земљи, где је бенд
увек добро до шао и одлич но
доче кан.

Као и сва ки пут, четвор ка је
напра ви ла сјај ну жур ку на сва -
ком од ових кон це ра та, било да
сви ра добро позна ти „медли”
репер то ар рокен рол хито ва у
свом спе ци фич ном мани ру
(микс AC/DC, „Rolling Stones”,
„Kiss”, „Van Halen”, „Queen” и
још мно го тога), било као „Led
Zeppelin” три бјут бенд, с хито -
ви ма те гру пе. 

Загре ва ње је поче ло у Реши -
ци још у апри лу, да би месец
дана касни је наста ви ли насту -
пом у Ара ду. Бенд је затим про -
пу то вао целу Руму ни ју како би у
Јаши ју, изу зет но зна чај ном гра -

ду румун ске кул ту ре и исто ри је,
одр жао фури о зан кон церт у
склу пу мани фе ста ци је „East
Romanian Bike Week”. Након
самог исто ка Руму ни је „Мел ма -
ци” су ово го ди шњој кон церт ној
актив но сти у тој земљи дода ли
још два наступа, али овог пута
на запа ду – у гра ду побра ти му
Реши ци, где је при ре ђен „West
Romanian Bike Week”.

Јед но од нај за ни мљи ви јих
деша ва ња на овом чуде сном

про пу то ва њу кроз ту брат ску
земљу јесте и то што су у Реши -
ци упо зна ли леген дар ног Никуа
Кова ча, фронт ме на култ ног
румун ског рокен рол бен да из
Темишвара – „Phoenix”. Поред
тога што је на музич кој сце ни
при су тан више од педе сет годи -
на и аутор је анто ло гиј ских песа -
ма румун ске савре ме не музи ке,
он је познат и по томе што је био
жесток опо нент Чау ше ску о вом
режи му. У све ту рокен ро ла чуве -
на је при ча о пре бе гу чла но ва
гру пе „Phoenix” на Запад. Украт -
ко, пошто је 1976. легал но еми -
гри рао у Холан ди ју, Нику Ковач
је годи ну дана касни је „изву као”
оста ле чла но ве бен да из Руму ни -
је, тако што их је „про швер цо -
вао” у Немач ку у поја ча ли ма и
звуч ним кути ја ма који ма су
прет ход но изва ђе ни звуч ни ци.
Како каже, у томе су му помо гли
и југо сло вен ски гра ни ча ри,
негде на Ђер да пу.

Након насту па у Руму ни ји
„Melmac Riders” одла зи у Дин -
гол финг у јужној Бавар ској, те
после неко ли ко насту па у
Срби ји ово го ди шњу свет ску

тур не ју завр ша ва у швај цар -
ском месту Амри сви лу.

Тре ба нагла си ти да „Рај дер -
си” често насту па ју у Руму ни -
ји, а њихо ва ово го ди шња бај -
кер ско-рокер ска пусто ло ви на
пред ста вља још један допри -
нос ства ра њу све јаче везе пан -
че вач ких (и вршач ких) бен до -
ва с Реши цом, Теми шва ром,
Луго жем, Ара дом, Каран се бе -
шом, Јаши јем и дру гим брат -
ским гра до ви ма у Руму ни ји.

„MELMAC RIDERS” ПОНО ВО У РУМУ НИ ЈИ

РОКЕР СКИ „МЕДЛИ” ШОУ

Даље, учитељ Мезин сведо-
чи: „На програму је, поред пет
или шест хорских песама,
било исто толико одлично
рецитованих песама, нарочи-
то оне које је говорила тален-
тована Марија Давид, као и
понеки кратки и лаки позори-
шни комад или неки монолог
или дијалог”.

Репертоар од музике,
песме и игре
О активностима овог хора
писао је и недељник „Нада”.
Из чланка под насловом „Кул-
турно-уметнички фестивал
Удружења студената из Узди-
на”, објављеног крајем августа
1931. године, сазнајемо да је
16. августа исте године у лока-
лу хотела „Централ” у Уздину
(чињеница је да је тада ово
место имало хотел) био одр-
жан уметнички фестивал, у
организацији младих Уздина-
ца. У тексту се наводи следеће:
„Ми који смо имали прилику
да пре две године присуствује-
мо фестивалу студената из
Уздина (дакле, 1929. године –
прим. аут.), и овога пута може-
мо да закључимо да уздински
студенти заиста вредно раде”.

У истом чланку се могу про-
читати само речи хвале за

младе извођаче: „Вредни вођа
хора, господин Јоника Спари-
осу, студент теологије, и овога
пута нам је открио своје ква-
литете као диригент (...). Тако-
ђе је вредно да поменемо и
име госпођице Марије Давид,
која је и прошлог пута, а наро-
чито сада, показала уложен
рад у склопу удружења и у
великој мери допринела успе-
шности програма својим
рецитацијама”.

Из чланка сазнајемо да су
на програму биле хорске
песме румунских композито-
ра као што су Гаврил Музиће-
ску, Јосиф Велћеану, Николаје
Оанћеа и Јон Виду, затим
песме „Каин”, коју је рецито-
вала Марија Давид, и „Ћораве
баке” у изведби Виктора Влада
де ла Марина, као и хора
(румунско коло), које су игра-
ле само девојке. Чланак је пот-
писан са проф. М. Тиберију.

Душа испуњена поносом
Годину дана касније, у истом
недељнику, објављен је још
један чланак о активностима
уздинског мешовитог хора.
Потписник текста Гурије Урсу-
леску сведочи о изузетном
концерту, одржаном крајем
јула 1932. године у овом месту,
после кога се плесало до зоре,
а домаћинима се придружила
и публика која је дошла из
разних банатских места. Урсу-
леску пише: „Песме су биле
изведене с највећом прецизно-
шћу (...). Господин Јоан Спа-
риосу показао је не само уме-
шност у дириговању већ и свој
музички таленат, певајући
соло деонице својим изузет-
ним тенор гласом и у пратњи
мешовитог хора”.

Нажалост, у овом чланку
нема прецизнијих података о
репертоару, на пример које је
песме хор изводио, шта се
рецитовало и да ли је била
приказана нека кратка позо-

ришна представа, што је било
уобичајено за таква културно-
уметничка дешавања. Зна се
да је вече било веома успешно,
а Урсулеску чланак завршава
речима: „Много тога би се
могло рећи о овој забави, али
ми новински простор не
дозвољава, па се стога задржа-
вам на овоме”.

Исте године у „Нади” излази
чланак „Студенти из Уздина у
културној пропаганди – запа-
жања и утисци” и с пуно
похвала говори о концерту
који су млади Уздинци прире-
дили у Ечки.

„Шта су Уздинци? То је јед-
на јака румунска заједница из
југословенског Баната, са око
6.000 становника, православ-
них Румуна (...). У Уздину пул-
сира живахни румунски
живот, и то захваљујући број-
ним студентима Румунима
који похађају високе школе у
Београду, Загребу и у ино-
странству. Уздински студенти
и студенткиње најактивнији су
апостоли румунске културе на
нашем поднебљу (...). Студент-
киње и студенти Уздина су
постали под управом срчаног
теолога Јона Спариосуа један
изузетан хор (...). Ови храбри
синови и кћери нашег рода су
стигли у Ечку 14. августа, при-
редивши концерт на уметнич-
ком нивоу, који је изазвао
дивљење мештана Срба и
Немаца, а нама Румунима су
испунили душу поносом”.

Највероватније да је исти
програм, али с малим измена-
ма, убрзо после „премијерног”

концерта у Ечки изведен и у
Уздину. Хроничар Уздина
Василе Барбу тврди да се
после овог изузетно успешног
наступа хор представио и у
другим местима с румунским
становништвом, као на при-
мер у Ковину, Селеушу, Вла-
димировцу...

Обавезе свештеничког
позива
Но у касну јесен, тачније
почетком новембра 1932.
године, Парохијални комитет
је одабрао Јоана Спариосуа за
месног свештеника-катихета,
што је допринело успоравању
активности хора. У наредним
годинама, самим тим што је
постао главни диригент
мушког хора при друштву
„Доина”, а касније и фанфара
оркестра „Војска господња”,
као и оркестра основаног у
склопу друштва „Доина”,
Јоан Спариосу је мање уче-
ствовао у активности мешо-
витог хора, да би се у наред-
ним годинама посветио све-
штеничком позиву.

На крају закључујемо да је
Јоан Спариосу својим актив-
ним учешћем у духовном и
културном животу Уздина још
као младић постао један од
најзначајнијих житеља тог
јужнобанатског места и испи-
сао је странице културне и
духовне историје Румуна са
ових простора.

* Под речју „студент” подра-
зумевали су се студенти с

високих школа, као и учени-
ци средњих школа и ђаци.

Јоан Спариосу
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Membrii comunităţii naţionale
române din Serbia au o activita-
te culturală foarte bogată. „Înlo-
rirea” mare a societăţilor cultu-
rale românești se referă la pe-
rioada interbelică, când aceste
societăţi au organizat diferite
evenimente, festivaluri, piese de
teatru amatoricesc etc. În pe-
rioada după  cel de al Doilea
Război Mondial, se ajunge la o
schimbare în conţinuturile dar și
în subiectele organizatorice pri-
vind dezvoltarea amatorismului
cultural. Se îniinţează „Societa-
tea Culturală a Românilor” din
Banatul iugoslav (1945) care a
preluat activitatea vieţii cultura-
le și teatrale a românilor din Ba-
natul iugoslav și care a îniinţat
festivalul „Zilele de teatru ale ro-
mânilor din PA Voivodina”.
Această manifestare se organi-
zează în satele românești îmn
iecare an care în mare măsură a
îmbogătăţit identitatea români-
lor din Voivodina. 

De la colonizare până la 
„Zilele de teatru”
Românii au colonizat melea-
gurile Banatului de azi în seco-
lul 18 și 19, ajungând din zone-
le de est ale Banatului, din Ol-
tenia și Ardeal. Fiind o popu-
laţie majoritar rurală, în mare
măsură s-au ocupat de agricul-
tură și zootehnie. După abro-
garea relaţiilor feudale în Mo-
narhia Habsburgică, apar con-
diţii mai bune pentru emanci-
parea culturală, economică și
politică. Activitatea culturală
amatorească a avut o impor-
tanţă mare pentru formarea
identităţii naţionale, cel mai
mult în perioada relansării
mișcărilor naţionale ale po-
poarelor europene. În perioa-
da înfloririi culturale care a
cuprins și Monarhia Habsbur-
gică, și nu numai, românii din
Banat au început să înfiinţeze
societăţi culturale, atât în me-

AMATERISMUL TEATRAL AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA (PARTEA I)

ÎNCEPUTUL JOCULUI DE SCENĂ

slav, aceste societăţi trebuiau
să se reînregistreze.

Astăzi în Banatul sârbesc exis-
tă aproximativ 30 de societăţi
cultural-artistice și în jur de zece
teatre amatoricești. Cea mai de
seamă manifestare de teatru a ro-
mânilor din Voivodina este „Zi-
lele de teatru”, care are loc în ie-
care an în altă localitate cu popu-
laţie în majoritate românească.

Începuturile organizării 
culturale
Activitatea teatrală a românilor
din Voivodina, prima dată a fost
pusă în mișcare în perioada in-
terbelică, deși există date potri-
vit cărora unii autori născuţi în

nat. Teatru amatoricesc intră în
faza inală de organizăre ime-
diat după Războiul al II-lea
Mondial, în anul 1945. Acest an
nu a fost doar un an de schim-
bări social-politice, ci a început
abandonarea importantă a ră-
mășiţelor negative ale analfabe-
tismului în satele românești.
Din acest moment, o mare aten-
ţie se acordă deschiderii școlilor
cu limba de predare în limba ro-
mână în satele majoritar româ-
nești. La prima întrunire a inte-
lectualilor români de la Alibu-
nar în anul 1945, a fost îniinţa-
tă „Societatea Culturală a Ro-
mânilor”, care a cuprins toate
societăţile sătești care s-au ocu-

le. În perioada așa-numitei cul-
turii „agitprop” (1945-1952) s-a
acordată o atenţie deosebită
secţiilor de teatru în cadrul că-
minelor culturale. 

„Societatea Culturală a Ro-
mânilor” – un fundament
În perioada de după cel de-al
Doilea Război Mondial, amare-
tismul teatral în satele cu popu-
laţie română, începe să se dez-
volte sub forma unor noi metode
de organizare. Dacă în perioada
interbelică societăţile au organi-
zat independent evenimente tea-
trale, în perioada postbelică s-a
îniinţat „Societatea Culturală a
Românilor” din Banatul iugoslav
(1945), care a preluat conduce-
rea vieţii culturale a românilor
din Banatul iugoslav. Este de su-
bînţeles că inluenţa ideologiei
comuniste noi a jucat un rol de-
cisiv în coordonarea vieţii cultu-
rale a românilor din Voivodina.
Cu un an mai târziu (1946), du-
pă prima analiză publică de pla-
nuri și decizii care aduce „Socie-
tatea Culturală a Românilor”,
aproape toate satele din Banat,
îniinţează societăţi culturale, iar
din anul 1947 îniinţează și secţii
de teatru, cu sediul la Vârșeţ, ca-
re a inluenţat la răspândirea
ideologiei oiciale între membrii
minorităţilor naţionale, care cu
teamă și neîncredere au urmărit
reformele executate în societatea
iugoslavă în perioada postbelică. 

Secţiile de dramă 
şi competiţiile

Unicul săptămânal în limba
română „Libertatea” a publicat

publicat și în săptămânalul
„Libertatea”, în care a fost
anunţată competiţia secţiilor
amatoricești în lunile de vară,
cu dorinţa să se ofere șansa ce-
lor mai bune secţii de teatru și
să fie încurajată dezvoltatrea
amaterismului teatral în ţară.
S-a propus ca învăţătorii să-
tești să fie încluși în realizaarea
pieselor, din cauză că ei au fost
unicii care au fost competenţi
pentru ortoepia corectă. Acto-
rii amatori români aveau nevo-
ie de învăţători din cauză că
dialectul românesc tot mai
mult a împiedicat înţelesul tex-
telor dramatice. În acelaș timp
s-a apelat la scriitorii din Voi-
vodina să se dedice mai mult
scrisului original de piese de
teatru, care au fost mai apro-
piate de mentalitatea românes-
că de la sat. 

Modernizarea teatrului
În anii următori, secţiile ama-
toricești de teatru au început
să-și modernizeze conţinutul
și repertoriul și au asigurat
traduceri adecvate de texte în
limba română. „Uniunea So-
cietăţilor Culturale – Secţia de
activitate culturală a români-
lor” a organizat seminar de
perfecţionare pentru regizori
amatori, cărora li s-a oferit
ocazia de a învăţa teoria re-
giei, dar și mișcarea scenică,
machiajul, costimaţia, sceno-
grafia etc. Într-o perioadă
foarte scurtă, ţăranii români
au înţeles că scenetele ușoare
de pe scenele sătești care tre-
buiau să provoace râsete, au
devenit prea monotone și
plictisitoare, așa că audienţa a
dorit un conţinut mai serios.
Revista de cultură „Lumina”
din Panciova cu regularitate a
înregistrat toate evenimetele
despre piesele de teatru juca-
te, despre competiţiile socie-
tăţilor teatrale, despre piesele
de teatru în limba sârbă care
au fost traduse în română,
precum și despre clasicii lite-
raturii române, care întot-
deauna au fost așteptate cu
drag. Pe lângă repertoriul mo-
dest, problema a constat în
numărul mic de femei înca-
drate în secţiile de teatru și un
număr scăzut de interesaţi ca-
re au dorit să devină actori
amatori, și care în fiecare an
au pregăti piese noi cu ocazia
competiţiilor de teatru amato-
ricesc al românilor. 

(continuare în numărul următor)

Doc. dr. Virginia Popović, 

conf. univ. dr. Departamentul 

de Românistică, Facultatea

de Filozofie, Novi Sad    

* Lucrarea a fost realizată în ca-
drul proiectului „Limbile și cul-

turile în timp și spaţiu”

Cartea „Contacte lingvistice ro-
mâno-sârbe“ a profesoarei Rodi-
ca Ursulescu-Miličić, a fost dis-
tinsă cu cel mai prestigios premiu
al minorității naționale române
din Serbia. „Cartea Anului“ și
acordat de Editura „Libertatea“
din Panciova.

Juriul de specialitate a ales car-
tea profesorarei Ursulescu Miličić
ca cea mai bună carte în limba ro-
mână în competiția a celor 20 de
titluri de carte publicate în 2015
și 2016 la Editura „Libertatea“
din Panciova. Manifestarea „Un
an record într-o singură zi“, a
avut loc la 23 iulie curent, în in-
cinta Casei de Presă și Editură
„Libertatea“,  eveniment  care se
marchează de aproape trei dece-
nii, cu scurte întreruperi. 

Evenimentul din acest an este
semniicativ deoarece tocmai în
se marchează 70 de ani de bele-
tristică în limba la Editura „Li-
bertatea“. Se altfel, această mani-
festare face parte dintr-un proiect
mai amplu în cadrul jubileului
editurii române în acest spațiu și
va i implementat în anul 2017,
proiect sprijinit de Municipiul
Panciova, la concursul din dome-
niul culturii și artei.

Potrivit celor menționate de Va-
sa Barbu, redactor șef al Editurii
„Libertatea“, în 2015, sub egida
Editurii, au apărut șase titluri de
carte, iar în 2016, au văzut lumina
tiparului, 14 de titluri. Toate aceste
realizări literare, au fost introduse
în selecția din acest an pentru car-
tea anului, iar juriul de specialiate

format din trei membri și anume
Brândușa Juica, președintele ju-
riului, profesoară la Școala de Stu-

dii Înalte pentru Educatori „Mi-
hajlo Palov” din Vârșeţ, precum și
membri dr. Eufrozina Greoneanț,
de asemenea,  profesoară la
aceeași instituție de învățământ
superior precum și Marina
Ancaițan, lector și jurnalist la săp-
tămânalul „Libertatea“, a ales car-
tea „Contacte lingvistice româno-
sârbe a profesoarei Rodica Ursu-
lescu Miličić pentru cartea anului.

Trebuie remarcat faptul că din
1945, Editura „Libertatea“, a pu-
blicat peste o mie de titluri de
carte de beletristică în limba ro-
mână, beletristică în limba sârbă
și alte limbi, titluri de carte tradu-
se în limbile sârbă și alte, precum
și din română în sârbă, precum și
cărți despre istorie, literatură și
cultură, critică literară, lexicoane,

dicționare, monograii, rapoarte,
anuare, eseuri și manual școlare.

Rodica Ursulescu Miličić a ab-
solvit, în 1992, Facultatea de Filo-
soie din Novi Sad și a fost profe-
soară de limba și literatura româ-
nă și limba sârbă, și literatura iu-
goslavă. La aceeași universitate, în
2009, a absolvit studiile masterale
în ilologie, iar un an mai târziu, a
devenit asistentă din domeniul
științelor ilologice. Un an mai
târziu, lingvist și asistent universi-
tar la Departamentul de Limba și
Literatura  Română al Facultăţii
de Filosoie din Novi Sad.

Biograia Rodicăi Ursulescu-Mi-
ličić, lingvist și asistent universitar
la Departamentul de Limba și Lite-
ratura  Română al Facultăţii de Fi-
losoie din Novi Sad, este mai boga-

tă cu o distincţie: Premiul ,,Cartea
anilor editoriali 2015 și 2016” a
Editurii ,,Libertatea”. Cartea pre-
miată este ,,Contacte lingvistice ro-
mâno-sârbe”, studiate prin prisma
analizei constrastive, un procedeu
lingvistic în care la similitudini și
deosebiri între două sau mai multe
limbi se ajunge prin compararea
sistematică a descrierii acestor
limbi, dar care mai include teoria
traducerii și analiza greșelilor.

Rodica Ursulescu-Miličić are o
bogată ișă biograică. Între altele,
este și traducătoare, autoare a
unui număr însemnat de studii
de specialitate și membră a Co-
misiei pentru elaborarea și eva-
luarea testelor pentru competiţii-
le la limba română ale elevilor
claselor a VII-a și a VIII-a.

PREMIUL „CARTEA ANULUI“

LAUREAT RODICA URSULESKU MILIČIĆ

o mulţime de articole-ghiduri
privind viaţa amatoricească a
românilor, cu drept scop ca ac-
tivităţile culturale să primeas-
că un conţinut și să aibă un ni-
vel artistic. Astfel, în anul
1947, acest ziar a informat so-
cietăţile culturale locale despre
obligaţia de a înfiinţa secţii de
teatru, pe lângă cele existente,
și că „Societetea Culturală a
Românilor” începe să organi-
zeze competiţii de teatru.
Competiţiile au fost organizate
de „Uniunea Societăţilor Tea-
trale din Voivodina”, iar secţii-
le românești s-au prezentat în
concurenţă cu secţiile de tea-
tru ale celorlaltor minorităţi
naţionale. În anul 1947, în „Li-
bertatea”, au fost publicate ar-
ticole despre competiţii, în ca-
re care au conţinut note critice
despre piesele de teatru ale so-
cietăţilor amatoricești, precum
și referiro la textele după care
au fost jucate. Până atunci pe
scenele sătești au fost jucate
„piese de teatru din popor”, iar
mai târziu, amatorii români au
jucat piese ale autorilor iugo-
slavi și străini (mai ales sovie-
tici), traduse în limba română.
Săptămânalul „Libertatea”  ne
informează că în partea finală
a competiţiei provinciale, care
a avut loc la Novi Sad, a fost
jucată doar o piesă în limba
română, iar această perioadă
poate luată în considerare ca
nu tocmai reușită pentru tea-
trele românești amatoricești
din Voivodina. În anul 1948 a
apărut planul de competiţii,

diile urbane cât și în cele rura-
le. Odată cu dezintegrarea Mo-
narhiei Habsburgice și cu tre-
cerea zonelr de vest ale Bana-
tului în cadrul Regatului iugo-

satele românești ale Banatului
sârbesc au scris piese de teatru
încă la începutul secolului al 20-
lea, pentru necesităţile societă-
ţilor culturale existente în Ba-

pat de munca cultural-amatori-
cească. Idirect, statul și-a asu-
mat responsabilitatea referitor
la organizarea, supravegherea și
îiinanţarea societăţilor cultura-
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Timişul este rîul nostru, marea
noastră, lacul, oceanul, iazul nos-
tru, calea nostră navigabilă, portul
nostrum și marea. Acest râu a fă-
cut ca regiunea noastră să ie așa
cum este. I-a hrănit pe toţi cei care
au trăit pe lîngă malul lui; i-a aju-
tat cu bogăţia sa, a avut un impact
asupra viitorului acestei regiuni.
Aceasta este seva care inisează
viaţa și creează coexistența tutu-
ror celor care trăiesc pe aceast tra-

seu. Iar calea lui este lungă. Creată
cu pacienţă din picăturile din iz-
voarele montane din Carpați și
până la gura celui mai măreţ lu-
viu din Europa. Timișul este
demn de respect și apreciere.

Timișul conectează eroic do-
uă zone ale aceleiași țări bănăţe-
ne - sârbești și romînești dar, în
esență, aceelași. Unul este Bana-
tul, unul este Timișul, al nostru
- bănăţean.
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După puţine date istorice exis-
tente, primul cor mixt din Uzdin
a fort îniinţat în cea de a doua
jumătate a anilor 20 al secolului
XX, se presupune în anul 1927,
iar îniinţarea acestui cor este
într-o legătură strânsă cu nume-
le preotului uzdinean Ioan Spă-
riosu, care a și început aceasta
activitate muzicală în localitate.
Acest tânăr talentat și ambiţios
face parte importantă din mo-
zaicului de personaje marcante
ale Uzdinului. În acea perioadă,
tinerii s-au încadrat în viaţa so-
cială și culturală a satului, con-
duși de bagheta dirijorui Spă-
riosu care a condus corul, a
creat repertoriul, a organizat
concerte. Pe lângă toate acestea,
pe scena de teatru din Uzdin au
revenit personaje feminine, care
au fost deicitare în anii prece-
denţi. Despre acest personaj și
munca lui cu corul alăm din ar-
ticole din ziarele vechi precum și
din mărturisiri ale contempora-
nilor lui. 

Astfel, în articolul din revista
uzdineană „Tibiscus” (nr.
6/1991) întitulat „Portret Ioniţă
Spăriosu (1909-1943)”, învăţă-
torul Petru Mezin, fostul mem-
bru al acestui cor mixt, eviden-
ţiază despre mentorul său: 
„Muzica a îndrăgit-o încă din
ultimii ani ai liceului, ca mai
târziu, ca student al Academiei
teologice din Caransebeș, să i se
dedice cu trup și sulet, condu-
când chiar și corul Academiei.
Cu cei peste 30 elevi și stu-
denţi*, cât avea Uzdinul în tim-
pul acela (prin anul 1927), în
vacanţa de vară a îniinţat un
cor mixt”. Atunci Ioan Spăriosu
avea doar 18 ani.

În continuare, învăţătorul
Mezin mărturisește: „În progra-
mul care se pregătea, pe lângă
cele 5 sau 6 cântece corale, erau

O SCHIŢĂ DESPRE CORUL MIXT DIN UZDIN

IOAN SPĂRIOSU – LAUDE 
PENTRU MUNCA ASIDUĂ

UNUL ESTE TIMIŞUL

În cadrul turneului mondial
din acest an, care a început încă
în luna aprilie, celebra formaţie
pancioveană de muzica hard
and heavy „Melmac Riders” a
avut câteva concerte și în Ro-
mânia – un concert la Arad, trei
concerte la Reșiţa și două în es-
tul ţării, la Iași. Având în vedere
că trupa este foarte cunoscută
în România, a fost logic ca ma-
nagementul formaţiei să orga-
nizeze apariţii și în această ţară,
unde întotdeauna sunt bineve-
niţi și așteptaţi cu drag.

Ca și de iecare dată, cvartetul
a provocat o petrecere excepţio-
nală la toate aceste concerte, ie
că au interpretat binecunoscu-
tul medley-ul din hituri rock în
maniera lor speciică (un mix
de AC DC, Rolling Stones, Kiss,
Van Halen, Queen și multe alte
formaţii), ie Led Zeppelin Tri-
bute Band, cu hiturile acestei
formaţii.  

„Încălzirea” a început la Reși-
ţa, încă în aprilie, iar cu o lună
mai târziu trupa a continuat să
susţină un concert la Arad. Du-
pă aceasta, formaţia a călătorit

prin toată România, ca la Iași,
oraș foarte important pentru
cultura și istoria română, să sus-
ţină un concert furios la „East
Romanian Bike Week”. După es-
tul îndepărtat al României, acti-
vităţilor din acest an „Melmacii”
au adăugat încă două concerte,
mai precis la vestul ţării – în ora-
șul înfrăţit Reșiţa, respectiv la
„West Romanian Bike Week”. 

Una dintre cele mai interesan-
te evenimente la călătoria mira-

culoasă prin această ţară frăţeas-
că, a fost când membrii trupei au
făcut cunoștinţa cu legendarul
Nicu Covaci, frontman-ul for-
maţiei de muzica rock din Timi-
șoara - „Phoenix”. Pe lângă faptul
că este prezent pe scenă de peste
50 de ani și este autorul unor
cântece antologice de muzică
contemporană românească, este
cunoscut și ca un oponent puter-
nic al regimului lui Ceaușescu. În
lumea muzicii rock este foarte bi-
ne cunoscută povestea despre
exililul membrilor trupei „Phoe-
nix” la vest. Pe scurt, iind emi-
grat legal în Olanda în anul 1976,
cu un an mai târziu, Nicu Covaci
a reușit să-i „scoată” pe ceilalţi
membrii ai formaţiei din Româ-
nia, așa că i-a „contrabandat” în
Germania în ampliicatoarele și
boxele cărora anterior le-au fost
scoase difuzoarele. Cum mărtu-
risește, la aceasta l-au ajutat și
grănicerii iugoslavi, undeva la
Porţile de Fier.

După apariţia în România,
„Melmac Riders” pleacă la Din-
goling, în Bavaria de Sud, iar
după câteva concerte în Serbia,

trupa va încheia turneul mon-
dial din acest an în orașul elve-
ţian Amrisvil.

Trebuie accentuat că „Melmac
Riders” foarte des concertează în
România, iar aventura lor bike-
rock din acest an prezintă încă o
contribuţie la formarea legăturii
tot mai strânse între formaţiile
panciovene (dar și vârșeţene) cu
Reșiţa, Timișoara, Lugoj, Arad,
Caransebeș, Iași și alte orașe fră-
ţești din România.  

„MELMAC RIDERS” DIN NOU ÎN ROMÂNIA

MEDLEY ROCK SHOW!

tot atâtea poezii bine recitate,
îndeosebi de talentata Maria
David și se mai pregătea câte o
piesă teatrală ușoară sau câte un
monolog sau dialog”.

Repertoriul din muzică, 
cântec şi joc
Despre activităţile acestui cor s-
a scris și în săptămânalul „Nă-
dejdea”. Din articolul „Festiva-
lul cultural-artistic al Societăţii
Studenţilor din Uzdin”, apărut
la sfârșitul lunii august 1931,
alăm că în seara de 16 august,
la hotelul „Central” (în acea pe-
ioadă localitatea avea și un ho-
tel, obs. aut.) a avut loc un festi-
val artistic, organizat de către ti-
nerii uzdinieni. În text se men-
ţionează: „Noi care am avut fru-
moasa ocaziune să participăm
și acum doi ani (deci, în 1929) la
festivalul studenţilor din Uzdin,
am putut și de data aceasta con-
stata că studenţii uzdineni acti-
vează (...)”.

În articol se pot citi doar elo-
gii tinerilor artiști:

„Harnicul conducător al co-
rului, domnul Ioniţă Spăriosu,
student în teologie, ne-a relevat
și acum frumoase calităţi de di-
rijor (...). De asemenea merită
să amintim și numele domni-
șoarei Maria David, care ne-a

dat frumoasa dovadă de munca
depusă în cadrul societăţii, con-
tribuind prin recitările sale, în
mare măsură, la reușita progra-
mului”.

Din acest articol alăm că în
program au fost cântecele corale
ale compozitorilor români Ga-
vriil Muzicescu, Iosif Velceanu,
Nicolae Oancea și Ion Vidu,
apoi poezia „Cain” recitată de
Maria David și „D-a baba oar-
ba” de Victor Vlad de la Marina,
precum și hora, jucată doar de
domnișoare. Articolul a fost
semnat de prof. M. Tiberiu.

Sufletul plin de mândrie
Un an mai târziu, în același
săptămânal, a fost publicat încă
un articol despre activităţile
corului mixt din Uzdin. Sub-
semnatul Gurie Ursulescu
mărturisește despre un concert
de neuitat, la sfârșitul anului
1932, după care a urmat un
dans până în zori, la care au
luat parte și oaspeţii veniţi din
diferite localităţi bănăţene. Ur-
sulescu scrie: „Cântecele au
fost executate cu cea mai mare
precizie (...). Domnul dirijor,
Ioan Spăriosu, a arătat nu nu-
mai dexteritatea de a dirija, ci
și talentul său muzical, cântând
cu voce plăcută de tenor,
acompaniat de cor”.

Din păcate, acest articol nu
conţine date mai precise despre
repertoriu, de exemplu ce com-
poziţii au fost interpretate, ce a
fost recitat, dacă a fost prezenta-
tă și vreo piesă teatrală – lucru
obișnuit în cadrul acestor eveni-
mente cultural-artistice. Se știe
cu siguranţă că seara a fost foarte
reușită, iar Ursulescu termină ar-
ticolul în mod următor: „S-ar
putea spune multe despre aceas-

ta petrecere, dar iind lipsă de
spaţiu, mă marginesc la atât...”   

În același an apare în „Nădej-
dea” articolul întitulat „Studen-
ţii din Uzdin în propagandă
culturală – Opinii și impresii”
în care se vorbește elogios des-
pre concertul tinerilor uzdi-
nieni în Ecica.

„Ce sunt uzdienii? O puterni-
că comună românească în Ba-
natul iugoslav, cu vreo 6000 de
locuitori, toţi români ortodocși
(...). La Uzdin pulsează o vioaie
viaţă românească, graţie nume-
roșilor studenţi români, care
studiază la diferite școli înalte
la Belgrad, la Zagreb și în stră-
inătate. Studenţii și studentele
don Uzdin, sunt cei mai activi
apostoli ai culturii românești
prin plaiurile noastre (...).Stu-
denţii și studentele din Uzdin s-
au constituit sub conducerea
inimosului teolog Ion Spăriosu,
într-un cor vocal excelent (...).
Acești bravii ii și iice ale ne-
amului nostru au descins și la
Ecica la 14 august, dând un con-
cert la nivel artistic, care a trezit
admiraţia conlocuitorilor sârbi
și nemţi, iar nouă românilor,
ne-au umplut pieptul de mân-
drie și făloșie”.

Cel mai probabil că același
program, dar cu mici modii-
cări, la scurt timp după „pre-
miera“ concertului la Ecica, a
fost pus în scenă și la Uzdin.
Cronicarul Uzdinului, Vasile

Barbu, susține că, după această
performanță de mare succes,
corul s-a prezentat și în alte lo-
calităţi cu populația româneas-
că, ca de exemplu la Cuvin,
Seleuș, Vladimirovaș etc.

Obligaţiile profesioniste
de preot
Astfel, în toamna târzie, mai
precis la începutul lui noiem-
brie anului 1932, Comitetul pa-
rohial l-a ales pe Ioan Spăriosu
în calitate de preot-catihet, ce a
adus la diminuarea activităţilor
corului. Devenind dirijor prin-
cipal al corului bărbătesc în ca-
drul Societăţii „Doina”, iar mai
târziu și al fanfarei „Oastele
Domnului”, precum și al or-
chestrei îniinţate „Doina”, Ioan
Spăriosu și mai departe a parti-
cipat la activităţile corului, dar
cu o intensitate mai scăzută, iar
în anii următori s-a dedicat pro-
fesioe de preot.

În inal, conchidem că Ioan
Spăriosu, cu activitatea sa în
viaţa spirituală și culturală a Uz-
dinului, încă în tinereţe a deve-
nit unul dintre cei mai meri-
tuoși locuitori ai acestui sat din
Banatul de Sud, care a scris pa-
gini de istorie spirituală și cul-
turală a românilor de pe aceste
meleaguri. 

* sub „student” se subînţeleg
studenţii de la școlile înalte, pre-
cum și elevii de la școlile medii. 

Јоан Спариосу



Покра јин ски секре тар за
урба ни зам и зашти ту живот -
не сре ди не Вла ди мир Галић
пот пи сао је про шле неде ље
уго во ре са укуп но 23 пред -
став ни ка локал них само у -
пра ва који су оства ри ли пра -
во на бес по врат на сред ства
на кон кур су за суфи нан си ра -
ње изра де про јект но-тех нич -
ке доку мен та ци је и по осно ву
кон кур са за суфи нан си ра ње
изра де план ске доку мен та -
ци је. Реч је о укуп но 25

мили о на дина ра, од чега је
једа на ест уго во ра скло пље но
са они ма који су оства ри ли
пра ва на кон кур су за суфи -
нан си ра ње изра де тех нич ке
доку мен та ци је, а 21 уго вор с
гра до ви ма и општи на ма који
су доби ли суб вен ци је за изра -
ду план ске доку мен та ци је.

– Ини ци ја ти ве попут ових
важне су због укр шта ња над -

ле жно сти покра јин ске адми -
ни стра ци је и адми ни стра ци -
ја локал них само у пра ва, јер
без синер ги је и зајед нич ког
дело ва ња како у једи ни ца ма
локал них само у пра ва, тако и
Ауто ном не Покра ји не Вој во -
ди не у погле ду рада на тех -
нич кој и план ској доку мен -
та ци ји, нема зна чај них
инфра струк тур них про је ка та
– рекао је Галић, напо ми њу -
ћи да се, поред ових кон -
курс них лини ја, сред ства

доде љу ју и за обла сти еду ка -
тив них цен та ра, као и за
обла сти зашти ће них под руч -
ја одно сно зашти те живот не
сре ди не.

Над ле жни у секре та ри ја ту
исти чу да су ова кви кон кур -
си вео ма важни, јер се једи -
ни ца ма локал не само у пра ве
на овај начин пру жа нео п -
ход на струч на помоћ.

Пре ма сазна њи ма Мре же за
гло бал ни оти сак, чове чан -
ство је 2. авгу ста иско ри сти -
ло годи шње ресур се при ро де.
Реч је о резул та ти ма међу на -
род не истра жи вач ка орга ни -
за ци је која је прва уве ла
мето ду изра чу на ва ња еко ло -
шког дуга, а еко ло шки оти сак
под ра зу ме ва људ ске потре бе
за свим при род ним ресур си -
ма (вода, хра на, ваздух, енер -
ги ја и др.).

Сто га је дефи ни сан Дан
еко ло шког дуга и он пред -
ста вља датум када годи шња
потра жња чове чан ства пре -
ма при ро ди пре ма шу је оно

што Земља може да реге не -
ри ше у тој годи ни. Пре ма
истра жи ва њи ма, људи тре -
нут но кори сте ресур се 1,7
пута брже него што еко си -
сте ми могу да реге не ри шу, а
тро шко ви овог гло бал ног
еко ло шког пре ко мер ног тро -
ше ња поста ју све видљи ви ји
широм све та (неста ју шуме,
јавља ју се пре ко мер не суше,
оску ди це воде, еро зи је тла,
губи так био ло шке разно вр -
сно сти итд.). Струч ња ци твр -
де да би сма ње ње коли чи не
хра не која се баца за 50
одсто могло поме ри ти датум

Дана еко ло шког дуга за 11
дана, а сма ње ње еми си ја
угљен-диок си да за 50 одсто
поме ри ло би овај датум за
чак 89 дана.

Пре ма нај но ви јим пода -
ци ма, еко ло шки оти сак по
ста нов ни ку у САД је пао за
гото во 20 про це на та у пери о -
ду од 2005. до 2013. годи не,
од када посто је послед ња
доступ на мере ња. Ова зна -
чај на про ме на пове за на је
углав ном са сма ње њем еми -
си ја угљен-диок си да. Вре ди
иста ћи да се Кина, земља с
нај ве ћим укуп ним еко ло -
шким оти ском, у нај но ви јем

пето го ди шњем пла ну чвр сто
зала же за изград њу „еко ло -
шке циви ли за ци је”, а да су
Шкот ска, Коста ри ка и Ника -
ра гва добри при ме ри зема ља
које убр за но раде на пре -
стан ку кори шће ња фосил -
них гори ва у сво јим енер гет -
ским систе ми ма.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 4. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПОЧЕО МЕЂУ НА РОД НИ ВОЛОН ТЕР СКИ ЕКО-КАМП У ПАН ЧЕ ВУ

ИНТЕР КУЛ ТУ РАЛ НОСТ И ЕКО ЛО ГИ ЈА 
НА ЈЕД НОМ МЕСТУ

Две неде ље дру же ња
у Стре ља ни

Бици кли зам је 
будућ ност локал ног
пре во за

Орга ни за ци ја „Connecting Peo-
ple”, у сарад њи с Реги о нал ним
волон терским цен тром Пан -
че во и „Мла дим истра жи ва чи -
ма Срби је” и уз финан сиј ску
подр шку Мини стар ства омла -
ди не и спор та, орга ни зу је тре -
ћи волон тер ски камп у Пан -
че ву. Од про шле годи не камп
има међу на род ни ста тус, тако
да од 1. до 14. авгу ста у
нашем гра ду, у попу лар ној
Стре ља ни, бора ви десет
волон те ра, узра ста од 18 до 25
годи на, из Укра ји не, Фран цу -
ске, Бугар ске и Ита ли је. Пре -
ма речи ма Нико ле Вељ ко ви -
ћа, коор ди на то ра про гра ма, за
вре ме тра ја ња кам па они ће
бити анга жо ва ни на поправ -
ци, саста вља њу и укра ша ва њу
ста рих бици ка ла, али и на
про мо ци ји бици кли зма као
еко ло шки толе рант ног вида
тран спор та.

– Поред бици кли зма, камп
има циљ да про мо ви ше здра ве
нави ке и сти ло ве живо та,
реци кла жу, потре бу очу ва ња
живот ног про сто ра, интер кул -
ту рал ност. Након завр шет ка
дво не дељ ног дру же ња реци -
кли ра ни бици кли поста ће део
пан че вач ког сер ви са „ReBike”.
Пла ни ра мо да гости из ино -
стран ства упо зна ју наш град и
Белу Цркву, да оби ђу оми ље но
пан че вач ко купа ли ште Белу
сте ну и да се про во за ју нашим
река ма на ката ма ра ну. Орга -
ни зо ва ће мо и темат ске еко ло -
шке ради о ни це – рекао је Вељ -
ко вић за „Пан че вац”.

Желим да возим свој „бајс”!
Удру же ње гра ђа на „Connec-
ting People” покре ну ло је у
апри лу кам па њу за при ку пља -
ње бици ка ла, под нази вом „Be
Nice – doniraj bajs”. Иде ја је да
у Пан че ву, јед ног дана, дво -
точ ка ши с педа ла ма буду
основ но сред ство пре ла ска из
тач ке А у тач ку Б. Кам па ња
„Be Nice – doniraj bajs” тра ја ла
је од 25. апри ла до 5. јуна и
током тог пери о да наши

СТРУЧ НА ПОМОЋ

Подр шка лока лу

„Бајс бер за”, на којој су љуби -
те љи бици кли зма могли да
виде и купе дво точ ка ше и
пра те ћу опре му. Тада је сим -
бо лич но почео да ради први
сер вис за изнајм љи ва ње бици -
ка ла у Пан че ву.

Поред тога, ова орга ни за ци -
ја ура ди ла је апли ка ци ју за
мобил не теле фо не помо ћу
које љуби те љи вожње бици ка -
ла могу посе ти ти зна ме ни та
кул тур но-исто риј ска места у
нашем гра ду. Јед но од њих је
тзв. Вај фер то ва рута, која
пове зу је бит не лока ци је из
живо та позна тог пан че вач ког
инду стри јал ца Ђор ђа Вај фер -
та (њего ву кућу, пива ру и заду -
жби ну – Цркву Св. Ане).

сугра ђа ни има ли су могућ ност
да сво јим дона ци ја ма у виду
ста рог бици кла (или дела
бици кла) директ но помог ну
покре та ње зеле ног сер ви са за
изнајм љи ва ње бици ка ла у
Пан че ву – „ReBike”. Пре ма
речи ма Нико ле Вељ ко ви ћа, у
акци ји је при ку пље но око
осам на ест бици ка ла.

– Циљ ове кам па ње је про мо -
ци ја кон цеп та урба ног бици -
кли зма као јед но став ног, јеф -
ти ног, здра вог и еко ло шки
при хва тљи вог вида град ског
пре во за у нашем гра ду. Нео п -
ход ни су пози ти ван став и
одго вор но пона ша ње да бисмо
живе ли у еко ло шки раз ви је ној
сре ди ни. Бици кли зам је будућ -

ност пре во за у гра до ви ма и
зато су потреб ни град ски сер -
ви си за деље ње бици ка ла, као
што је то слу чај у Пари зу, Лон -
до ну, Субо ти ци, где је раз ви јен
кон цепт здра вог и дру штве но
одго вор ног пре во за – рекао је
Вељ ко вић.

Буђе ње све сти
Пре ма наја ва ма ове орга ни -
за ци је, пла ни ра но је да се
при ку пи око 150 ста рих
бици ка ла, како би про је кат
„ReBike” до кра ја годи не
имао тач но 100 бици ка ла
који ће бити на услу зи нашим
сугра ђа ни ма. Почет ком јуна,
када је пла не та про сла вља ла
Дан зашти те живот не сре ди -
не, у Пан че ву је одр жа на

ДАН ЕКО ЛО ШКОГ ДУГА

(Не) тро ши мо ресур се!

Реа ли за ци ја дру ге
фазе модер ни за ци је
Рафи не ри је Пан че во

Инве сти ра но десет
мили јар ди дина ра

НИС је на Бео град ској бер зи
пред ста вио резул та те посло ва -
ња за првих шест месе ци 2017.
годи не. О послов ном билан су
нафт ног гиган та гово рио је
Антон Фјо до ров, заме ник
гене рал ног дирек то ра и
дирек тор Функ ци је за финан -
си је, еко но ми ку, пла ни ра ње и
рачу но вод ство НИС-а. Он је
струч ној јав но сти при ка зао
пара ме тре посло ва ња у првом
полу го ди шту теку ће годи не и
напо ме нуо да је оства ре на
нето добит од 12,4 мили јар ди
дина ра, што је чак чети ри пута
више него у истом пери о ду
про шле годи не. Пре ма њего -
вим речи ма, захва љу ју ћи при -
ме ни НИС-ових мера опе ра -
тив не ефи ка сно сти, оства рен
је ова кав финан сиј ски резул -
тат. Тако ђе, дирек тор Функ ци -
је за финан си је, еко но ми ку,

пла ни ра ње и рачу но вод ство
иста као је да је НИС у првих
шест месе ци теку ће годи не
инве сти рао десет мили јар ди
дина ра, што је девет одсто
више него у првих шест месе -
ци про шле годи не.

Кирил Тјур де њев, гене рал -
ни дирек тор НИС-а, пово дом
обја вљи ва ња резул та та посло -
ва ња за првих шест месе ци
2017. годи не, рекао је:

– Финан сиј ски резул та ти
НИС-а у првој поло ви ни годи не
пока зу ју сигур ну пози тив ну

дина ми ку. Наста вља мо са
инве сти ци ја ма. Ком па ни ја ула -
зи у актив ну фазу дру ге ета пе
модер ни за ци је рафи не ри је у
Пан че ву и убе ђен сам да ће
нови раз вој ни про јек ти и даље
пове ћа ње ефи ка сно сти посло -
ва ња обез бе ди ти јача ње пози -
ци је НИС-а на енер гет ском
тржи шту Бал ка на.

У НИС-у исти чу да је ово го -
ди шњи пока за тељ EBITDA за 71
одсто виши у поре ђе њу с првим
полу го ди штем 2016. годи не и
изно си 22,5 мили јар ди дина ра.

При том је ефе кат про гра ма
мера за пове ћа ње опе ра тив не
ефи ка сно сти НИС-а на пока за -
тељ EBITDA у овом изве штај -
ном пери о ду изно сио 2,8
мили јар ди дина ра. С дру ге
стра не, оба ве зе НИС-а по осно -
ву поре за и дру гих јав них
приходa изно си ле су 80,3
мили јар де дина ра, што је за
пет одсто више него у првих
шест месе ци 2016. годи не.

Када је реч о про из вод њи
наф те и гаса, руско-срп ски
нафт ни гигант је за првих
шест месе ци оства рио про из -
вод њу од 692.000 услов них
тона, док је обим пре ра де у
рафи не риј ским постро је њи ма
изно сио 1,6 мили о на тона.
Уку пан обим про да је нафт них
дери ва та у овој годи ни је 1,6
мили о на тона, при чему је
мало про да ја у Срби ји забе ле -
жи ла раст од два одсто у одно -
су на првих шест месе ци 2016.
годи не.

Да под се ти мо, НИС већ
годи на ма обја вљу је кон со ли -
до ва не резул та те посло ва ња, у
скла ду с међу на род ним стан -
дар ди ма финан сиј ског изве -
шта ва ња.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

НИС ОБЈА ВИО РЕЗУЛ ТА ТЕ ПОСЛО ВА ЊА У 2017.

Сигур на и пози тив на дина ми ка

ПАРИ СКИ „ВЕЛИБ”

Да би охра бри ла сугра ђа не да оста ве ауто мо би ле, град ска власт у Пари зу поста ви ла је 2007.

годи не на 750 места пре ко 10.000 бици ка ла. Реч је о реа ли за ци ји акци је „Велиб”, што је

скра ће ни ца за „сло бо дан бицикл”. То је део пла на који је акти ви рао пари ски гра до на чел ник

Бер тран Дела но у жељи да се про ме не нави ке Пари жа на. У осно ви њего ве зами сли нису

били тури сти, већ гра ђа ни пре сто ни це.

Изнајм љи ва ње бици ка ла је јед но став но – бицикл се ода бе ре и потом се уне се при -

пејд кар ти ца у тер ми нал који се нала зи на ста ни ци. Иза бра ни бицикл се након упо тре бе

може вра ти ти на било којој дру гој ста ни ци.



Петак, 4. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Сви ле не тре па ви це су савр -
ше не, али мул ти-Д су још
леп ше и гушће. Начин апли -
ци ра ња сви ле них тре па ви ца
познат је као „систем један
на један”, јер се на јед ну
при род ну лепи јед на сви ле -
на. У слу ча ју мул ти-Д тре па -
ви ца гру пи шу се три до шест
сви ле них дла чи ца, које се
лепе на јед ну при род ну.
Мул ти-Д тре па ви це раз ли -
ку ју се од сви ле них по томе
што су тање и још мек ше,
тако да су врло при јат не и
нео сет не на оку.

Самим тим што се гру пи -
шу на јед ној при род ној дла -
чи ци, мул ти-Д тре па ви це
дају и већу густи ну од сви ле -
них. Њихо во лепље ње тра је
од сат до сат и по. Након
месец дана ради се корек ци -
ја и тада се допу њу ју оне

тре па ви це које при род ним
путем отпад ну, буду ћи да је
њихов живот ни век од 30 до
90 дана.

Про цес рада је сли чан као
и код сви ле них тре па ви ца.
Прво се одма сте очна зона и
тре па ви це, и то посеб ним
туп фе ром који на себи садр -
жи суп стан цу за раз ла га ње
масно ћа. То је нео п ход но да
би се лепак добро ухва тио.
Потом се ста ви гра нич ник
који слу жи да одво је гор ње
од доњих тре па ви ца. Спе ци -
јал ном L-пин це том узи ма се
три до шест дла чи ца и оне
се у сно пу лепе на јед ну при -
род ну тре па ви цу. Наиз ме -
нич но се лепе на јед но па на
дру го око.

Посеб на нега није потреб -
на, осим што их поне кад
може те оче шља ти, ако се
бла го замр се, спе ци јал ним
чешљи ћем који доби је те у
сало ну. Посто ји и посеб на
маска ра, која није нео п ход -
на, али је може те упо тре би -
ти када жели те да још више
истак не те очи. Напра вље на
је на воде ној бази и не оште -
ћу је нежну дла ку тре па ви ца,
а лако се може укло ни ти
само уми ва њем.

Ове тре па ви це изгле да ју
пре ле по на очи ма, отва ра ју
поглед и дају додат но само -
по у зда ње.

Пи ше: Бо ја на Ћор лу ка, 
ко зме ти чар

Мул ти-Д тре па ви це

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги моји, посма тра ју ћи
неке људе и њихо ве поступ -
ке, про гла ша ва мо мудрим
поје ди не њихо ве одлу ке и
резул та те који из њих про -
ис ти чу. Мудрост је начин на
који се успе шни ускла ђу ју
са сво јим одлу ка ма при хва -
та ју ћи их у пот пу но сти. Они
не оста вља ју вра та за излаз
отво ре на и код њих не
посто ји резер вни план. Све
поте шко ће и иза зо ви који
наста ју на путу оства ре ња
зада тог циља реша ва ју се у
ходу, стал ним уче њем и
раз ви ја њем нових вешти на.

Нека да поку ша ва мо да
„пре ва ри мо” суд би ну ста па -
ју ћи се с масом „исто ми -
шље ни ка” и бира ју ћи добро
обе ле же не путе ве које су
напра ви ли дру ги, (про)дају -
ћи нам лажни осе ћај сигур -
но сти и недо дир љи во сти. По
пра ви лу, суд би на иско чи иза
неке кри ви не баш на оном
путу који смо иза бра ли да
бисмо је избе гли, пре ва ри ли,
да бисмо зава ра ли траг. Тре -
сне нас с толи ком сили ном
да нам не пре о ста је ништа
дру го до при хва та ња.

Нека да живот на ситу а ци ја
поза тва ра све изла зе и оне -
спо со би резер вне пла но ве,
усме ра ва ју ћи фокус на једи -
ну ствар која пред ста вља све
што је важно и за шта се вре -
ди бори ти. Нај че шће је то
пут ка исце ље њу или ка
некој про ме ни (исхра не,
парт не ра, про фе си је...). Сна -
га одлу ке да се иде даље упр -
кос лошој прог но зи пред ста -
вља мудрост. Она није веза на
за годи не, него за веро ва ње у

себе и соп стве не сна ге. Не
посто је неиз ле чи ве боле сти,
одно си и везе, већ само људи
који не при хва та ју да је то
могу ће. Људи који су поста -
ли јед но са сво јим боле сти -
ма, насил ним веза ма, обез -
вре ђе ним посло ви ма, носе
све тежи терет сво јих живо та
при хва та ју ћи га као суд би ну
која се не може мења ти, јер
је „уна пред одре ђе на”. При -
хва та ње сво је суд би не је нај -
му дри ја одлу ка коју може мо
доне ти. Тада схва та мо да
има мо избор: наста ви ти
даље крче ћи себи пут кроз
свој живот (и сво ју пат њу),
учи ти сасвим дру ге вешти не
које су у скла ду с мудро шћу
коју откри ва мо у себи или
пак – оду ста ти, пре да ти се и
чека ти да се дого ди неми -
нов но.

Мудрост је да ода бе ре мо
пут када се нађе мо на рас -
кр шћу живо та и кора ча мо
њиме веру ју ћи у исправ ност
сво је одлу ке. Ако иде мо
иза бра ним путем, а мисли -
мо да би онај дру ги био
бољи, ста ја ће мо у месту,
допу шта ју ћи да живот не
при ли ке и дога ђа ји непри -
мет но кли зе поред нас док
смо загле да ни уна зад. Суд -
би на је увек на нашој стра -
ни, мада је неки ма немо гу -
ће да у то пове ру ју. Она нам
шаље лек ци је које нас уче
мудро сти. Када пре по зна -
мо „све што нас је сна шло”
као при ли ку за лич ни раст
и раз вој, поста је мо мудри -
ји. Живот какав жели мо,
може мо изгра ди ти тек када
при хва ти мо оно што има -
мо, ма коли ко нам се чини -
ло да је то пре ма ло, бол но,
непо треб но...

Оног тре нут ка кад нау чи -
мо да на туђи бес не одго во -
ри мо сво јим, саслу ша мо без
пре ки да ња и при го во ра,
када воли мо без пред ра су -
да... поста је мо мудри и
захвал ни суд би ни на сва кој
лек ци ји због које смо поста -
ли бољи и себи и дру ги ма.

При хва та ње или избе га -
ва ње суд би не – (мудра)
одлу ка је на вама!

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ЗДРАВА ИСХРАНА

Шар га ре па се сма тра јед -
ном од нај здра ви јих врста
повр ћа, а због сво јих број -
них леко ви тих свој ста ва
пред ста вља пра ву малу при -
руч ну апо те ку.

Посеб но се пре по ру чу је
деци, мла ди ма, труд ни ца ма
и ста ри јим осо ба ма, јер
под сти че теле сни раз вој,
јача кости и пове ћа ва
отпор ност пре ма инфек ци -
ја ма. Као хра на се кори сти у
целом све ту, јер поред тога
што је здра ва, шар га ре па је
и уку сан дода так јели ма. Да

би се сачу ва ли сви хран љи -
ви састој ци, не тре ба је
гули ти, већ је добро опра ти
је чет ки цом за повр ће. За
исхра ну се кори сти њен
корен. У сиро вом ста њу се
пре тва ра у уку сну гриц ка ли -
цу, а у зави сно сти од тога
како се при пре ма, једе се као
пред је ло, сала та, глав но јело,
па чак и као посла сти ца.

Нутри ци о ни сти сма тра ју
да је нај здра ви је кон зу ми -
ра ти је рен да ну, па вам зато
пре по ру чу је мо ову сјај ну
сала ту.

Потреб но: 350 гра ма мла де шар га ре пе, 70 гра ма сувог гро жђа, две

супе не каши ке масли но вог уља, сок од јед ног лиму на и со.

При пре ма: шар га ре пу опра ти и бла го очи сти ти, а затим је гру бо

нарен да ти. Дода ти суво гро жђе, масли но во уље и сок од лиму на.

Посо ли ти по соп стве ном уку су и све добро про ме ша ти.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

Пи ше: Драгана Јоцовић

Сала та од шар га ре пе

Дога ђај орга ни зо вао
ЖМИГ

Јога која изгле да
шаша во, али пома же

Зашто мислиш „не”,
а гово риш „да”?

Коли ко су важни сме ја ње,
само по у зда ње и љубав пре ма
себи – само су нека од пита ња
на која су у субо ту, 29. јула, у
Град ској библи о те ци, на изу -
зет но зани мљив и кре а ти ван
начин одго во ре пону ди ле Ната -
ша Лукић, лидер ка смех јоге, и
Боја на Алек сић, педа гог и
савет ни ца у еду ка ци ји.

За ове теме било је заин те -
ре со ва но око два де сет Пан чев -
ки, Бео гра ђан ки и Вршчан ки,
које су одлу чи ле да вре ло јул -
ско попод не посве те дру же њу
и еду ка ци ји на 26. „Жен ском
дану”, који је волон тер ски
орга ни зо ва ла Жен ска миров на
гру па Пан че во (ЖМИГ).

Како наса ма ри ти мозак
– Смех јога је нај мла ђа дисци -
пли на јоге, наста ла у Инди ји
1995. годи не. Њену осно ву чине
радост и деч ја раз и гра ност, а
ови осе ћа ји акти ви ра ју се кроз
чети ри еле мен та: пева ње, плес,
игру и смех. Науч но је дока за но
да се у слу ча ју сме ха, био он
симу ли ран или ства ран, на гла -
ви и вра ту акти ви ра чак 57
миши ћа и нера ва који мозгу
шаљу сиг нал да се осо ба сме је.
Мозак уоп ште не рас по зна је
раз ли ку изме ђу пра вог, намер -
ног сме ја ња неком вицу или
реал но сме шној ситу а ци ји и
сме ја ња „на коман ду”. У оба
слу ча ја он реа гу је на исти
начин: про из во ди ендор фин,
шаље више кисе о ни ка у сва ку
ћели ју тела и на тај начин се
јача иму но си стем и читав орга -
ни зам боље функ ци о ни ше.
Дакле, без обзи ра на то да ли се
сме је мо истин ски или само глу -
ми мо смех, физи о ло шке и пси -
хо ло шке пред но сти су исте. У
смех јоги се, кроз вежбу, симу -

ОДР ЖАН 26. „ЖЕН СКИ ДАН”

КОК ТЕЛ СМЕ ХА И ИНЈЕК ЦИ ЈА 
САМО ПО У ЗДА ЊА

нуди фар ма це ут ска инду стри -
ја у дана шње вре ме не може да
вам пру жи.

Пре у зми мо одго вор ност
У дру гом делу про гра ма Боја -
на Алек сић одр жа ла је пре да -
ва ње на којем је при сут не упо -
зна ла с кон цеп том фено ме на
љуба ви и само по у зда ња и са
заблу да ма у вези с њима. Она
је рекла нешто више и о томе
коли ко је важно пре у зе ти
одго вор ност за свој живот,
откри ти сна гу фоку са и моћ
захвал но сти, те откло ни ти
сабо та же ега.

– Само по у зда ње је кон цепт
или вешти на коју сва ка осо ба
тре ба да изгра ди још у раном
детињ ству. Нажа лост, систе ми
вас пи та ња су раз ли чи ти и
нека да дове ду до тога да осо ба

када мисли мо „не” и обр ну то.
Тре ба увек да се сети мо да
ства ра ње и одр жа ва ње добрих
међу соб них одно са не кре ће од
дру гих људи, већ од нас самих
– дода ла је Боја на Алек сић.

Заслу жу ју подр шку
Како је под се ти ла Мари ја на
Јовић, акти вист ки ња ЖМИГ-
а, „Жен ски дан” се у Пан че ву
реа ли зу је већ три годи не, а
обу хва та ради о ни це које у
про се ку јед ном месеч но реа -
ли зу ју жене за жене. Теме су
сва ки пут раз ли чи те и гру пи -

са не су у три кате го ри је: оне
које су веза не за тело, у сми слу
пле са, вежба ња, зум бе, аеро -
би ка, затим оне које спа да ју у
умет нич ку кате го ри ју – деку -
паж, сли ка ње и пра вље ње
наки та од папи ра, и оне које
обу хва та ју лич ни раст и раз -
вој, те уче ње раз ли чи тих
вешти на, као што су пра вље ње
бло га, наме шта ње бици ка ла
или писа ње про је ка та.

„Жен ски дан” се доско ра
при ре ђи вао уз финан сиј ску

Мудрост

такав да запра во убр зо схва ти те
да сте забо ра ви ли на све што вас
је мучи ло пре дола ска на час,
јер је апсо лут но немо гу ће сме ја -
ти се и бити несре ћан исто вре -
ме но – дода ла је Луки ће ва.

И заи ста, ути сци при сут них
после овог нео бич ног тре нин -
га потвр ди ли су ове речи –
смех јога можда делу је шаша -
во, али заи ста пома же да се
осе ћа те срећ но, рас те ре ће но,
лага но и полет но, а то је ефе -
кат који нијед но сред ство које

пре ма себи. С дру ге стра не,
потреб но је и да осве сти мо
чиње ни цу да ништа не доби ја -
мо, нити тре ба да тра жи мо од
дру гих, јер нас живот не ситу а -
ци је уче да је све у нама и на
нама. Важно је да, пре све га,
изгра ди мо љубав пре ма себи,
јер се на њој засни ва само по у -
зда ње. Када у томе успе мо,
биће нам лако да поста вља мо
гра ни це, да одре ђу је мо при о -
ри те те и нау чи ће мо да пре ста -
не мо да гово ри мо „да” онда

Олов ку међу зубе!

Зани мљи во је да у Јапа ну сви слу жбе ни ци у бан ка ма при -

ме њу ју јед ну од тех ни ка смех јоге: сва ког јутра ста ве олов -

ку међу зубе и држе је бла го сти сну ту пет на ест мину та.

– Тиме упра во акти ви ра ју миши ће и нер ве заду же не за

смех и шаљу сиг нал мозгу да поч не да лучи ендор фин.

Нарав но, посло дав ци су ову тех ни ку уве ли не зато што пре -

ви ше воле сво је рад ни ке, већ због тога што им је потреб на

добра услу га, а самим тим и задо вољ ни слу жбе ни ци –

изло жи ла је Ната ша Лукић сјај ну иде ју, коју може при ме -

ни ти и сва ко од нас.

ли ра ни смех убр зо пре тва ра у
онај пра ви, искре ни и зара зни –
обја сни ла је Ната ша Лукић.

Као луд на бра шно
Час јоге потра јао је сат вре ме -
на. Гру па није при ча ла вице ве
и шале, али је ради ла изу зет но
зани мљи ве вежби це засно ва не
на диса њу и акти ви ра њу одре -
ђе них гру па миши ћа, кон так -
ту очи ма, раз ви ја њу рефлек са,
рекре а ци ји и релак са ци ји.

– Сме је мо се без у слов но, без
раз ло га. Игра мо се раз ли чи тих
игри ца и вра ћа мо се у оно доба
кад смо били деца, када смо
живе ли у сада шњем тре нут ку,
без бри га о будућ но сти или раз -
ми шља ња о про бле ми ма из про -
шло сти. Интен зи тет вежби је

изгу би веру у себе. А само по у -
зда ње је упра во то – скуп
живот них вешти на које је нео -
п ход но савла да ти да бисмо се
могли поу зда ти у себе и бити
све сни тога да може мо издр -
жа ти све спо ља шње и уну тра -
шње при ти ске, без обзи ра на
исход и после ди це. Да бисмо
изгра ди ли само по у зда ње, важ-
но је да смо фоку си ра ни само
на соп стве ни живот и да при -
хва ти мо одго вор ност за сво је
избо ре, али и за после ди це
које из њих про ис ти чу – обја -
сни ла је Алек си ће ва.

Она је иста кла да је од пре -
суд ног зна ча ја за сва ку осо бу
да себе при хва ти као цело ви ту
лич ност и да при гр ли не само
сво је врли не већ и оно што
сма тра сво јим мана ма.

– Потреб но је да током дана
хра бри мо, бодри мо и похва љу -
је мо себе за сва ки, па и нај сит -
ни ји успех, али и да, ако се
деси нешто што нисмо оче ки -
ва ли или желе ли, буде мо бла ги

подр шку Гра да, што, како су
орга ни за тор ке напо ме ну ле,
сада више није слу чај, те се сви
про гра ми реа ли зу ју волон тер -
ски, уз наду да ће актив но сти
ЖМИГ-а у наред ном пери о ду
бити узе те у обзир при ли ком
рас по де ле нов ца у окви ру про -
јект ног финан си ра ња. Суде ћи
по инте ре со ва њу уче сни ца
које посе ћу ју „Жен ски дан”,
али и по ква ли те ту и бро ју
дру гих актив но сти ЖМИГ-а,
ова орга ни за ци ја сва ка ко
заслу жу је такву врсту подр -
шке.

Закли њем се да од данас волим, пошту јем и при хва там себе



Најстарија и највећа, 62. међуна-
родна спортско-рекреативна и
туристичка кајак, кану и веслач-
ка регата проћи ће 4. августа кроз
Панчево и Старчево.

Више од 120 кајакаша кре-
нуло је 24. јуна из Инголштата
у Немачкој на пут дуг више од
2.500 километара, а циљ им је
место где се Дунав улива у
Црно море. Кајакаши из мно-
гих држава камповаће током
75 дана, колико регата траје, у
многим местима дуж Дунава, а
у дванаест српских градова
имаће по један слободан дан,
који ће искористити за разгле-
дање околине, излете, снабде-
вање и одмор после напорних
етапа. Регата пролази поред

десет, а зауставља се у осам
земаља.

Прва станица у нашој земљи
била им је у Апатину, граду који
има уређену марину с пристани-
штем.

Регата је прошла и Богојево,
Вуковар, Бачку Паланку, Нови
Сад и Стари Сланкамен. У
Београду, на Ади Хуји, била је
2. и 3. августа, а 4. августа
запутиће се у Смедерево, када
ће проћи и кроз Панчево и
Старчево. Након Смедерева
рута иде преко Великог Гради-
шта, Добре на Дунаву, Доњег
Милановца, Текије и Кладова,
а 12. августа учесници регате
испловљавају из наше земље.

М. Д.

ДРУШТВО
Петак, 4. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пени Портер после раскида
с Ноом одлучује да поради
на себи, нађе нове занима-
ције, окружи се пријатељи-
ма и упознаје нове људе.
Док то чини, схвата да
никад неће бити срећна у
вези с младићем ако најпре
не научи да буде срећна у
својој кожи и побрине се да
оствари своје снове.

Иако пати за Ноом, соли-
рање јој прија зато што
постиже неколико циљева
који су раније деловали
недостижно и све више
напредује с фотографијом.

Међутим, тешко је да
оригинална и лепа девојка
попут ње не западне за око
неком младићу. Наравно,
таква пажња подстиче њено

самопоуздање, али је ли
Пени спремна да се одрекне
солирања које јој доноси
много предности? И, што је
још важније, је ли спремна
да преболи Ноу Флина?

Два читаоца који до среде, 9. августа, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Какве књиге читате
деци?”, наградићемо по једним примерком књиге „Онлајн девојка
солира” Зои Саг. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по ша -
љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре жи  и
38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„Та ми је љубав толико поре-
метила живот да су ми тре-
нуци које сам проводио
далеко од Маргерите били
дуги као године, те сам осе-
ћао потребу да их сагорим на
пламену било какве страсти
и да их проживим тако брзо
да их и не запазим.”

Заљубивши се у чувену
париску куртизану Марге-
риту Готје, адвокат из углед-
не породице Арман Дивал
успева да у њој дотакне пре-
остали делић чистог срца и
увери је да љубав може бити
безусловна. Међутим, упр-
кос дубокој љубави, страсти
и пожуди, догодиће се прео-
крет који нико није очеки-
вао. Може ли љубавни занос
бити јачи од стега које наме-
ће друштвени поредак?

Јунаци ове приче упознаће
се са свим лицима љубави, од

најлепшег до најружнијег.
Када више не буду могли да
владају сопственим срцем,
оно ће завладати целим
њиховим бићем. Тада ће се
њихова љубав преточити у
наду, па у сан, а напослетку
у искупљење живота.

Два читаоца који до среде, 9. августа, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најинспиративнији одговор на питање: „Како бисте описали омиљену
летњу посластицу?”, наградићемо по једним примерком књиге „Дама с
камелијама” Александра Диме. Најбоље одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -
ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор
мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Онлајн девојка солира” Зои Саг

„Дама с камелијама”
Александра Диме

У про шлом бро ју нашег
листа пита ли смо како пра -
ви те воћ ну сала ту. „Пан че -
вац” и изда вач ка кућа „Вул -
кан изда ва штво” при пре ми -
ли су по један при ме рак књи -
ге „Неко ко ме воли” Елен
Мари Вајз ман за два наша
чита о ца или чита тељ ке који
су нај кре а тив ни је одго во ри -
ли на то пита ње.

Награ ђе ни су чита о ци који
су посла ли сле де ће СМС-ове:

„Редов но уно сим воће, а
моја супер ма ши на (сто -
мак) пра ви воћ ну сала ту.”
060/6672...

„Кад је пун нов ча ник, од
троп ског воћа, меда, слат ке
павла ке и прже них лешни ка
– то је свет ска вари јан та. Кад
је нов ча ник ско ро па пра зан,
од воћа са акци је, с мало
шеће ра и шла гом из кеси це
– то је здра ва дома ћа вари -
јан та. При јат но!” 066/3525...

Награ де се могу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај -
кре а тив ни јих одго во ра на

пита ње која књи га је на њих
оста ви ла нај ја чи ути сак у
послед ње вре ме. Они ће
осво ји ти по један при ме рак
књи ге „Јутар ња гро зни ца”
Пете ра Гар до ша.

То изда ње моћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Секу -
лић” у „Авив пар ку”, од
наред ног утор ка, пре у зму
ауто ри сле де ћих одго во ра:

„Нај ја чи нега ти ван ути -
сак: књи га бај ки коју је при -
ја те љи ца купи ла сину. У јед -
ној од њих посто ји сце на где
џин коље сво ју децу и оста -
вља их у локви крви! Скан -
дал!” 064/1596...

„Посе бан ути сак на мене
оста вља ју све књи ге с посве -
том на првој стра ни ци.
Какве год да су, мени су нај -
дра же, јер ме под се ћа ју на
див не људе које волим и
који ме воле.” 064/2803...

С добит ни ци ма ћемо кон -
так ти ра ти наред них дана,
како бисмо њихо ве подат ке
про сле ди ли спон зо ри ма. Нова
наград на пита ња потра жи те
на стра ни ца ма овог бро ја
„Пан чев ца”. Д. К.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Свет ска 
и дома ћа сала та

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ ТРГО ВИ НЕ ЉУДИ МА

ЧИЈЕ ЈЕ СРЦЕ ПЛА ВЕ БОЈЕ

Акци ја „Рута пла вог срца”
део је гло бал не кам па ње „Пла -
во срце” („Blue Heart Campa-
ign”), коју је Кан це ла ри ја Ује -
ди ње них наци ја за пита ња
дро ге и кри ми на ла (UNDOC)
покре ну ла с циљем да подиг не
свест јав но сти о зна ча ју бор бе
про тив трго ви не људи ма и да
под стак не људе да се актив но
укљу че у зау ста вља ње овог
зло чи на, те да пока жу соли -
дар ност са жртва ма носе ћи
знак пла вог срца.

Овај сим бол ука зу је на тугу
оних који су пали у кан џе тра -
фи кин га, али и на леде на срца
бес кру пу ло зних зло чи на ца
спрем них да купу ју и про да ју
дру га људ ска бића. Пла ва је и
боја Ује ди ње них наци ја, те
сим бо ли ше и нул ту толе ран -
ци ју те орга ни за ци је на зло чи -
не усме ре не про тив људ ског
досто јан ства.

Д. Кожан

коју су при пре ми ли наши
волон те ри. Тиме смо про ве ри -
ли коли ко су људи инфор ми са -
ни о овој теми, попри ча ли смо
с њима и раз ме ни ли иску ства.
Све фото гра фи је које су напра -
вље не, заин те ре со ва ни могу
погле да ти на „Феј сбук” стра ни -
ци „Тим за бор бу про тив трго -
ви не људи ма Терен ске једи ни -
це ЦК Пан че во”. Нарав но,
добро до шли су и сви они који
желе да се при дру же нашем
тиму. Они могу доћи на неки
од наших саста на ка, који се
одр жа ва ју утор ком, од 20 сати,
у про сто ри ја ма Црве ног крста
у Ули ци Жар ка Зре ња ни на 15
– рекла је Ања Цвет ков ски,
коор ди на тор ка Тима за бор бу
про тив трго ви не људи ма.

Еду ка ци ја шко ла ра ца
Она је дода ла и то да је изу зет но
важно да се ова кве акци је спро -
во де, јер се на тај начин поди же

свест о опа сно сти ма које вре ба -
ју од трго ва ца људи ма.

– Тру ди мо се да током чита -
ве годи не орга ни зу је мо еду ка -
тив не про гра ме, који су кон -
ци пи ра ни тако да обу хва та ју
све гене ра ци је. Вео ма смо
поно сни на то што нас људи
већ уве ли ко пре по зна ју. У
неде љу нас је обра до ва ло то
што смо од мно гих сугра ђан ки
и сугра ђа на чули да су они већ
били уче сни ци у акци ји „Рута
пла вог срца” и прет ход них
годи на. Када је реч о нашим
наред ним актив но сти ма, оне
ће усле ди ти почет ком школ -
ске годи не, када ћемо наста -
ви ти са еду ка тив ним ради о ни -
ца ма у основ ним и сред њим
шко ла ма. Тако ђе, 18. окто бра
ћемо, као и увек до сада, на
при го дан начин обе ле жи ти
Европ ски дан бор бе про тив
трго ви не људи ма – наја ви ла је
Ања Цвет ков ски.

Међу на род на 
фото-кам па ња 
реа ли зо ва на 
и у Пан че ву

Инфо-тач ке 
поста вље не 
на пет лока ци ја

Тим за бор бу про тив трго ви не
људи ма Терен ске једи ни це
Црве ног крста Пан че во био је
и ове годи не јед на од број них
орга ни за ци ја које су се при -
дру жи ле обе ле жа ва њу 30. јула
– Свет ског дана бор бе про тив
трго ви не људи ма, а наше
сугра ђан ке и сугра ђа ни има ли
су при ли ку да у неде љу по
под не про ђу чуве ном „Рутом
пла вог срца”.

Волон те ри Црве ног крста су
с фото-окви ри ма у обли ку
пла вог срца доче ки ва ли Пан -
чев ке и Пан чев це на пет лока -
ци ја – од згра де Црве ног
крста, пре ко Град ског пар ка и
Ауто бу ске ста ни це, до Народ -
не баште и „Авив пар ка”.

У инфор ма ци ји је спас
Про ла зни ци који су се зате кли
на овој рути има ли су при ли ку
да се инфор ми шу о про бле му
трго ви не људи ма, али и да се
фото гра фи шу иза пла вог срцо -
ли ког окви ра, фор ми ра ју ћи и
рука ма облик срца, као знак
подр шке жртва ма тра фи кин га.
Поред тога, волон те ри су
инфор ми са ли гра ђа не о овом
про бле му, ризич ним ситу а ци -
ја ма које могу ука зи ва ти на
трго ви ну људи ма, али и о аде -
кват ним мера ма опре за.

– Одзив сугра ђа на за фото -
гра фи са ње није био тако вели -
ки као прет ход них годи на, али
су сви вео ма заин те ре со ва но
одго ва ра ли на пита ња из анке те

НАЈВЕЋА МЕЂУНАРОДНА РЕГАТА ПРОЛАЗИ КРОЗ НАШУ ВАРОШ

Кајакаши веслају Дунавом до Црног мора

Над ме та њем у Јабу ци пово дом
сео ске сла ве Све ти Или ја наста -
вљен је „Куп Пан че ва”, так ми -
че ње у гађа њу гли не них голу бо -
ва, које се одви ја под окри љем
Ловач ког удру же ња Пан че во.

Вео ма топло вре ме није
оме ло так ми ча ре да иза ђу на
поли гон за гађа ње, а кон ку -
рен ци ја је била врло јака,
пошто се на ватре ној лини ји

поја вио вели ки број поје ди на -
ца, али и еки па.

Јабу ча ни су се пока за ли као
изу зет ни дома ћи ни, јер су уго -
сти ли пре ко 100 сво јих при ја те -
ља, али и као одлич ни стрел ци,
па су и овог пута три јум фо ва ли
у екип ној кон ку рен ци ји. Дру го

место осво ји ла је еки па из
Банат ског Бре стов ца, а тре ћи
је био тим из План ди шта.

У поје ди нач ном над ме та њу
три јум фо вао је Чедо мир Пле -
ић, сре бр но одлич је зара дио је
Мар јан Сто ил ко вић, а брон -
зом се оки тио Влат ко Цепе ра.

До кра ја над ме та ња под
нази вом „Куп Пан че ва” оста ло
је још шест тур ни ра, а наред но
оку пља ње лова ца зака за но је
за неде љу, 6. август, када ће
так ми че ње бити одр жа но у
Стар че ву.

А. Ж.

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ГАЂА ЊУ ГЛИ НЕ НИХ ГОЛУ БО ВА

Јабу ча ни не дају трон



ИЗРЕ ЧЕ НА СУД СКА КАЗНА ЗА НАСИ ЉЕ У ПОРО ДИ ЦИ

Десет месе ци при тво ра за напад на супру гу
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Веће Основ ног суда у Пан че ву
којем је пред се да вао суди ја
Бојан Велич ко вић изре кло је
5. јула прво сте пе ну и непра во -
сна жну пре су ду којом је И. К.
(1975) кажњен с десет месе ци
кућ ног затво ра, без оба ве зе
ноше ња елек трон ске напра ве
којом се огра ни ча ва кре та ње.

У обра зло же њу те одлу ке
пише да је он кажњен зато
што је 5. мар та про шле годи не
тешко повре дио ножем супру -
гу С. С. у њихо вом ста ну и
више пута је уда рио, пре те ћи
јој у при су ству њихо ве деце. О
том слу ча ју су писа ли и изве -
шта ва ли сви меди ји у Срби ји
и исти ца ли га као дра сти чан
при мер наси ља у поро ди ци.

У суд ској одлу ци се наво ди
и да је осу ђе ном забра ње но да
кон так ти ра са супру гом, да се
саста је с њом и да јој при ла зи
на одсто ја ње које је мање од
сто мета ра.

У момен ту напа да на супру -
гу И. К. је био у ста њу сред њег
сте пе на пијан ства, са 1,68
про ми ла алко хо ла у крви, али
то, како је суд оце нио, није у
већој мери ути ца ло на сте пен
њего ве ура чун љи во сти.

Током суђе ња је утвр ђе но да
је он нај пре дошао до кре ве та
на коме је њего ва супру га

лежа ла зајед но с њихо вим
десе то го ди шњим сином, а
онда је почео да се сва ђа с
њом и да је вре ђа. У јед ном
тре нут ку ју је уда рио у лице.
Тада се про бу ди ла њихо ва
пет на е сто го ди шња ћер ка, која
је спа ва ла у дру гој соби. Она је
дошла до кре ве та у коме су
лежа ли њена мај ка и мла ђи

брат и легла поред њих у жељи
да их зашти ти.

Не само да то није ути ца ло
на окри вље ног већ је он после
тога оти шао у кухи њу, узео
нож и вра тио се у собу у којој
је била њего ва супру га с
децом. Једа на ест пута ју је
исе као ножем по гру ди ма,
вра ту и десној руци, и пре се -
као јој је лига мен те на десној
руци, због чега је оста ла трај -
ни инва лид. Пре стао је да је
уда ра само захва љу ју ћи деци
која су пла ка ла и моли ла га да
је не уби је.

Након тога дошле су Хит на
помоћ и поли ци ја. За И. К.
одре ђен је нај пре дво днев ни, а
потом и јед но ме сеч ни при твор,
у коме је био до 4. апри ла.
Током истра жног поступ ка бра -
нио се са сло бо де. И он и „дру га
стра на” има ју пра во жал бе на
изре че ну пре су ду од десет
месе ци кућ ног при тво ра.

Наша суграђанка се
супротставила
крадљивцима

Због тога је повређена
и исечена ножем

Све тла на Рат ко вић, супру га
вла сни ка мењач ни це „Кум”,
која се нала зи у Ули ци Мило -
ша Обре но ви ћа, спре чи ла је
дво ји цу лопо ва про шлог пет -
ка, у 10.41, да опљач ка ју тај
обје кат.

Иако су јој запре ти ли
ножем и рекли да ће пуца ти у
њу уко ли ко им не да новац,
она их није послу ша ла и пру -
жи ла им је отпор. 

Један од лопо ва ју је нај пре
давио, а онда ју је два пута
уда рио у уста и по гла ви
песни цом на коју је ста вио
дрве ни „бок сер”. То му није
било довољ но, па ју је ножем
исе као по десној руци, усни и
бра ди. Након тога лопо ви су
истр ча ли из мењач ни це и
побе гли.

Пре него што су са две стра -
не ушли у мењач ни цу, лопо ви
су јед но вре ме ста ја ли у бли -
зи ни и осма тра ли ко у њу ула -
зи и коли ко дуго се задр жа ва.
Када су ушли уну тра, обо ји ца
су има ли спу ште не кач ке те на
гла ва ма да би им се што мање
виде ла лица, а један је држао

ПРО ШЛОГ ПЕТ КА У НАШЕМ ГРА ДУ

ЖЕНА СПРЕ ЧИ ЛА ЛОПО ВЕ 
ДА ОПЉАЧ КА ЈУ МЕЊАЧ НИ ЦУ

нож. Да не би оста ви ли оти ске
иза себе, један од њих је на
јед ној руци имао хирур шку
рука ви цу, а дру ги је наву као
рука ви це на обе руке.

Непо сред но пре ула ска
лопо ва у мењач ни цу у њој је
била жена с малим дете том у
коли ци ма. Саче ка ли су да она
оде и ушли су кад уну тра није
било нико га. Буду ћи да је
супру га вла сни ка оста ви ла
отво ре на вра та која воде до
самог пул та, јер је чека ла
муште ри ју с којом се прет ход -

но дого во ри ла, ушли су у про -
стор иза ста кла.

Један од њих тада је ски нуо
ранац који је носио на леђи ма и
спу стио га је на пулт. Да је
лопо ве изне на дио Све тла нин
отпор, потвр ђу је то што је мало
недо ста ја ло да у жур би при
изла ску забо ра ве ранац. Када су
кре ну ли ка изла зу, један од њих
се вра тио да га узме, а онда су
на вра ти ма нале те ли на сле де ћу
муште ри ју која је ула зи ла. На
сре ћу, нису је дира ли и уда љи -
ли су се у непо зна том прав цу.

Све тла на Рат ко вић је у изја -
ви за „Пан че вац” рекла да осе -
ћа потре бу да поса ве ту је вла -
сни ке свих мењач ни ца у
нашем гра ду:

– Ја сам реа го ва ла импул -
сив но и не бих се тако поне ла
када бих то дожи ве ла дру ги
пут. Апе лу јем на моје коле ге
да стал но буду на опре зу, а да
се, уко ли ко им се деси нешто
као мени, не пона ша ју као ја,
јер живот више вре ди од пара
и нема цену.

Она је дода ла да мењач ни ца
„Кум” ради пет на ест годи на у
Пан че ву и да пре про шло не -
дељ не пљач ке није било ника -
квих про бле ма у раду.

Неу спе ли поку шај пљач ке
мењач ни це још јед ном наме ће
пита ње да ли наша држа ва
тре ба зако ни ма да зашти ти
непо вре ди вост при ват не имо -
ви не и да омо гу ћи да у слу ча -
је ви ма када је она угро же на,
вла сни ци има ју пра во да је
бра не на све начи не, па и
оруж јем.

Ако су при ват на сво ји на и
непо вре ди вост при ват них по-
се да одав но све ти ње на Запа -
ду, зашто тако није и у Срби -
ји? Када би лопо ви зна ли да
уко ли ко поку ша ју да покра ду
нечи ју кућу, рад њу или стан,
то могу пла ти ти живо том,
пита ње је да ли би се ола ко
одлу чи ва ли да кра ду.

Поку шај наше сугра ђан ке Лоли це
Вишњич ки да оства ри пра во на поро дич -
ну инва лид ни ну која јој при па да по зако -
ну јер је њен син Дра ган поги нуо у рату
1992. годи не, недав но је про пао дру ги
пут.

Нај пре ју је одби ла покра јин ска адми -
ни стра ци ја у Новом Саду, а онда и Град -
ска упра ва у Пан че ву.

Под се ћа мо, „Пан че вац” је недав но
писао о овом слу ча ју. Обја ви ли смо да је
за над ле жне, изгле да, про блем у томе
што је Дра ган Вишњич ки изгу био живот у
Сара је ву боре ћи се у уни фор ми вој ске
Репу бли ке Срп ске с при пад ни ци ма
мусли ман ских ору жа них фор ма ци ја.
Уко ли ко би евен ту ал но добио пен зи ју,
тиме би била оспо ре на тврд ња коју је
држав но руко вод ство Срби је пона вља ло
деве де се тих годи на да Срби ја нема ника -
кве везе са оним што се тада деша ва ло у
Босни и Хрват ској и да није у рату.

– Слу жбе ни ци ма у Новом Саду пока за -
ла сам лекар ску потвр ду о сино вље вој
поги би ји у бор ба ма с мусли ман ским једи -
ни ца ма, потвр ду о томе коју је изда ла вој -

ска Репу бли ке Срп ске, изја ву јед ног све -
до ка из Босне којом се њего ва поги би ја
потвр ђу је, уве ре ње да је до одла ска у рат у
Босни живео овде у Пан че ву зајед но са
мном и мојим супру гом. Међу тим, испо -
ста ви ло се да им ти папи ри нису довољ ни

и због тога су ме одби ли – изја ви ла је
Лоли ца Вишњич ки.

Када је реч о раз ло зи ма због којих је
одби је на у Град ској упра ви у Пан че ву, у
реше њу које је доби ла од над ле жних
пише да уве ре ња о поги би ји њеног сина
која јој је изда ла вој ска Репу бли ке Срп ске
нису вали дан доказ. Наво ди се још један
раз лог због којег мај ка Дра га на Вишњич -
ког не може да доби је пен зи ју, а то је
пода так да није изгу био живот боре ћи се
за Саве зну Репу бли ку Југо сла ви ју (како
се зва нич но зва ла држав на зајед ни ца коју
су чини ле Срби ја и Црна Гора у вре ме
рата у Босни и Хер це го ви ни).

У реше њу Град ске упра ве под се ћа се и
да се Југо сло вен ска народ на арми ја на
осно ву одлу ке држав ног руко вод ства
наше земље пову кла из Босне и Хер це го -
ви не 19. маја 1992. годи не, а да је Дра ган
Вишњич ки поги нуо 29. авгу ста те годи не.

Пово дом овог слу ча ја тра жи ли смо
изја ву над ле жних у Град ској упра ви.
Тамо нам је рече но да је у току управ ни
посту пак и да до њего вог завр шет ка нико
ништа не може да комен та ри ше.

ПОКРА ЈИН СКИ И ГРАД СКИ СЛУ ЖБЕ НИ ЦИ НЕУ МО ЉИ ВИ

Мај ка поги ну лог бор ца не може да доби је пен зи ју

Од укуп ног бро ја сао бра ћај -
них незго да у послед њих
пет годи на у више од педе -
сет одсто су уче ство ва ли
мла ди воза чи, а више од
два де сет одсто поги ну лих
била су лица ста ра изме ђу
шесна ест и три де сет годи на
– обја ви ла је Аген ци ја за
без бед ност сао бра ћа ја.

Нај че шћи раз ло зи због
којих је дола зи ло до незго да
са уче шћем мла дих били су
вожња ноћу и викен дом,
непо што ва ње про пи са о

дозво ље ној брзи ни, узи ма ње
алко хо ла и неве зи ва ње
сигур но сних поја се ва.

Утвр ђе но је да су кључ ни
фак то ри који ути чу на честа
стра да ња мла дих воза ча у
сао бра ћа ју њихо во неис ку -
ство и жеља за дока зи ва њем.
Пово дом тога Аген ци ја за
без бед ност сао бра ћа ја пок-
ре ну ла је кам па њу „Ум на
друм”, с циљем да про ме ни
ста во ве мла дих воза ча у
вези с њихо вим пона ша њем
у сао бра ћа ју.

АГЕН ЦИ ЈА ЗА БЕЗ БЕД НОСТ САО БРА ЋА ЈА

Нај че шће гину мла ди

Резул та ти ово го ди шње акци је
„Исправ но вози ло – без бед но
вози ло”, током које је пре гле -
да но 5.000 ауто мо би ла у цен -
три ма за тех нич ке пре гле де,
бољи су од про шло го ди шњих,
што зна чи да воза чи воде
више рачу на о исправ но сти
сво јих вози ла – саоп штио је
Ауто-мото савез Срби је.

АМСС, један од орга ни за -
то ра акци је (дру ги је била
Упра ва сао бра ћај не поли ци -
је МУП-а Срби је), обја вио је
и да су се за ово го ди шњу
про ве ру тех нич ке исправ но -
сти, која је спро ве де на од
19. до 24. јуна и била је бес -
плат на, јавља ли нај ви ше
вла сни ци ста ри јих ауто мо -
би ла који прет по ста вља ју да
су они поква ре ни.

Што се тиче ква ро ва који су
откри ве ни и у овој и у прет -
ход ној акци ји, код нај ви ше
ауто мо би ла били су неис -
прав ни све тла и коч ни це.

РЕЗУЛ ТА ТИ АКЦИ ЈЕ АУТО-МОТО 

САВЕ ЗА СРБИ ЈЕ

Мање неис прав них
вози ла

Од 31. јула пове за ни су
ком пју тер ски систе ми по-
ли ци је, судо ва и јав них ту-
жи ла шта ва, као и реги стар
адре са гра ђа на. То је омо гу -
ће но захва љу ју ћи томе што
су мини стри прав де и уну -

тра шњих посло ва пот пи са -
ли Про то кол о eлек тронској
раз ме ни пода та ка.

Поред тога што ће пове зи -
ва ње ком пју тер ских систе ма
допри не ти брзој раз ме ни

пода та ка о пре кр шај ним и
кри вич ним дели ма изме ђу
поли ци је и пра во су ђа, запо -
сле ни у тим инсти ту ци ја ма
моћи ће и да сва ког тре нут -
ка виде у којој фази су суд -
ски поступ ци пово дом под -
не тих кри вич них и пре кр -
шај них при ја ва, да ли су
осо бе про тив којих су оне
под не те већ рани је осу ђи ва -
не и да ли су упу ће не на
издр жа ва ње казне.

Те инфор ма ци је су до сада
раз ме њи ва не сла њем писме -
них доку ме на та, због чега се
деша ва ло да про тек не мно го
вре ме на док не стиг ну до
крај њих кори сни ка.

То је ути ца ло и на дужи ну
тра ја ња суд ских посту па ка,
јер су они често про лон ги ра -
ни с обзи ром на то да су
стран ке оду го вла чи ле с дава -
њем изја ва суди ја ма и тужи о -
ци ма. Сада су ство ре ни усло -
ви да тога више не буде и да
се рочи шта зака зу ју у знат но
кра ћим роко ви ма.

ОД 31. ЈУЛА

Пове за ни судо ви 
и поли ци ја

Страну припремио

Михајло
Глигорић



Мно ги пле ме ни ти Ново се ља -
ни су кра јем про шле и почет -
ком теку ће годи не покре ну ли
вели ку акци ју за помоћ тро -
чла ној поро ди ци Крај њан,
наста ње ној у Ули ци 7. јула
број 12. На тој адре си дуго је у
тотал но оро ну лој кући живе -
ла боле сна мај ка с два мало -
лет на сина, без при хо да и
било какве дру ге редов не
помо ћи.

Нај пре је осно ва но удру же -
ње гра ђа на „Феникс”, са иде -
јом да се бави искљу чи во

хума ни тар ним актив но сти ма.
Од тог момен та поче ла је све -

оп шта кам па ња уну тар и ван
села, па је, уз анга жо ва ње

мно гих, уме сто сру ше не гра -
ђе ви не почео да ниче сасвим
нов обје кат од деве де сет ква -
дра та. Захва љу ју ћи волон тер -
ском раду и добро вољ ним
при ло зи ма у изно су од око два
мили о на дина ра, згра да је
сти гла до кро ва, рачу на ју ћи и
поста вља ње изо ла ци је и олу -
ка. Још увек је у току при ку -
пља ње нов ца за набав ку цре -
па, након чега ће усле ди ти
уну тра шњи радо ви.

Да се о овом хума ном гесту
дале ко чуло, гово ри и дола зак
еки пе РТС-а, која је о томе
при ре ди ла опши ран при лог.

Акци ја и даље тра је, а сви
који желе да помог ну на било
који начин, могу се јави ти на
број теле фо на 060/56-55-590.

И поред уче ста лих апе ла
Месне зајед ни це Јабу ка и
ЈКП-а „Вод-ком”, поје ди ни
баха ти поје дин ци наста ви ли
су да пале сме ће на локал ној
депо ни ји. То је иза зва ло нове
пожа ре, до којих наро чи то
ових вру ћих лет њих дана вео -
ма лако дола зи, а позна то је
да такве ситу а ци је могу иза -
зва ти нима ло наив не хемиј -
ске реак ци је.

Ипак, захва љу ју ћи пра во -
вре ме ној интер вен ци ји гаш-
е ња, у којој су уче ство ва ли
Ватро га сна ста ни ца Пан че -
во, локал но Добро вољ но
ватро га сно дру штво и вла -

сник спе ци ја ли зо ва не маши -
не, ватра је лока ли зо ва на и
ста ње на сме тли шту ста вље -
но је под кон тро лу.

Због све га тога Месна
зајед ни ца још јед ном пози ва
сугра ђа не да буду разум ни и
пре ста ну да пале депо ни ју,
јер тако нару ша ва ју здра вље
свих гра ђа на. У супрот ном
ће над ле жне слу жбе бити
при мо ра не да кажња ва ју
винов ни ке пожа ра.

С тим у вези ЈКП „Вод-
-ком” пла ни ра да на поме ну -
тој лока ци ји поста ви видео-
-над зор, што ће пиро ма ни ма
знат но оте жа ти „посао”.

Банат ски Бре сто вац: Иако је
изгле да ло да ове годи не неће
бити „Папри ки ја де”, Месна
зајед ни ца поку ша ва да нађе
начин да се то ипак дого ди.
Дом кул ту ре је од град ског
секре та ри ја та за кул ту ру
добио новац за набав ку видео-
-бима.

Банат ско Ново Село: Интер на -
ци о нал но так ми че ње у спре -
ма њу гове ђег гула ша „Бан гул
7” при ре ђе но је у неде љу, 30.
јула, у орга ни за ци ји нефор -
мал не гру пе „Банат ски тро у -
гао”. Исте вече ри на пла тоу у
цен тру кон церт је одр жао јаго -
дин ски „Дуо, трио, ква тро”. О
хума ном гесту Ново се ља на
који волон тер ски гра де кућу
поро ди це Крај њан сазнао је и
РТС и о томе је недав но напра -
вио при лог. 

Доло во: Мани фе ста ци ја „У
сми рај дана” реа ли зо ва на је
од 22. до 30. јула на Леан ци у
Дели блат ској пешча ри. Код
цркве Води це слу же на је
литур ги ја уз при су ство вели -
ког бро ја људи. ДВД је обе ле -
жио сла ву у сре ду, 2. авгу ста,
у сво јим про сто ри ја ма.

Гло гоњ: КУД „Весе ли ја” насту -
пио је на кон цер ту у румун ској
Дети у неде љу, 30. јула. Фол -
клор на сек ци ја Дома кул ту ре
уче ство ва ла је у уто рак, 1. авгу -
ста, у обе ле жа ва њу Илин де на у
Кача ре ву, два дана касни је и у
Сеф ке ри ну пово дом сео ске
сла ве, а наред них дана ће ићи
на заслу же ни излет. 

Ива но во: На послед њој сед ни -
ци Скуп шти не гра да у скло пу
реба лан са доне та је одлу ка о
финан си ра њу асфал ти ра ња
Рибар ске ули це и пар кин га
испред ста ди о на. У при пре ми
је обе ле жа ва ње сео ске сла ве
Вели ка Госпо ји на. Удру же ње
естрад них умет ни ка „Бал -
кан” поче ло је да при ма нове
чла но ве, а инфор ма ци је се
могу доби ти на теле фон
064/180-42-08.

Јабу ка: Десе та међу на род на
деч ја ликов на коло ни ја одви -
ја ла се од 29. јула до 1. авгу -

ста, када је при ре ђе на изло -
жба радо ва мали ша на из
Срби је, Маке до ни је, Црне
Горе, па чак и из Њујор ка. У
скло пу про сла ве сла ве Све ти
Или ја, већ су одр жа на так -
ми че ња у гађа њу гли не них
голу бо ва и у рибо ло ву за
децу од седам до четр на ест
годи на, као и књи жев но вече
у орга ни за ци ји Дра га на Пет -
ко ви ћа, а већи на дога ђа ја
упри ли че на је 2. авгу ста,
када је насту пио чуве ни
маке дон ски дует Сели мо ва –
Жел че ски. „Фија ке ри ја да”
ће бити одр жа на у петак, 4.
авгу ста, од 13 сати, у орга ни -
за ци ји Ерге ле „Велич ко вић”.

Кача ре во: Насту пом фол -
клор них и певач ких гру па у
уто рак, 1. авгу ста, обе ле жен
је Илин ден у орга ни за ци ји
Удру же ња Маке до на ца „Вар -

дар”. При том је одр жа но и
так ми че ње у шаху, што је
пра ти ла при год на изло жба
на пла тоу у цен тру села.

Омо љи ца: Четр де сет сед ми
фести вал „Жисел” биће упри -
ли чен пред сто је ћег викен да: у
петак, 4. авгу ста, у 20.30, биће
отво рен Салон умет нич ке
фото гра фи је у Дому кул ту ре,
сутра дан на истом месту и у
исто вре ме поче ће и Међу на -
род ни фести вал ама тер ског
фил ма, а награ де ће бити
доде ље не у неде љу, 6. авгу ста,
од 21 сат. Сва ке вече ри од 22
сата одви ја ће се музич ки и
забав ни дога ђа ји.

Стар че во: Бре сто вач ки аутор
Здрав ко Сими јо но вић отво -
рио је изло жби фото гра фи ја
под нази вом „Земља банат -
ска” у уто рак, 25. јула, у гале -
ри ји „Боем”. Два де сет дру ги
„Дани дру же ња” стар то ва ли
су у петак, 28. јула, а про гра ми
ће тра ја ти све до 13. авгу ста.

Петак, 4. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 

А на „Екс-Ју рок
фесту” Нено Белан 
и Бла жа

Два де сет дру ги „Дани дру же -
ња”, које при ре ђу је Месна
зајед ни ца Стар че во у сарад њи
сa инсти ту ци ја ма, удру же њи -
ма и клу бо ви ма, поче ли су у
петак, 28. јула, када је одр жа -
но над ме та ње у кува њу пасу -
ља, а прва три места осво ји ли
су Злат ко Костић, Мили ца
Пеј чев и еки па „Жаба ра”. Уве -
че је на Тргу нео ли та музи ку
пуштао ди-џеј Гуле.

Сутра дан је на истом месту
одр жа на пока зна вежба Добро -
вољ ног ватро га сног дру штва
Стар че во, чији је под мла дак
при ка зао гаше ње почет ног
пожа ра. По под не су на ста ди -
о ну у реви јал ној утак ми ци
вете ра ни „Бор ца” изгу би ли од
„Русан де”, а дан је поно во
окон чан на Тргу, и то насту пом
дома ћег там бу ра шког орке -
стра „Нео лит”.

Сео ска сла ва Огње на Мари ја
обе ле же на је у про сто ри ја ма
Месне зајед ни це реза њем слав -
ског кола ча и скром ним кок те -
лом, којем су се ода зва ли број -
ни пред став ни ци уста но ва и
удру же ња, као и дру ги гости.
Про сла ви су се при кљу чи ли
локал ни пче ла ри, воћа ри, вино -
гра да ри, дести ле ри, голу ба ри и
одга ји ва чи сит них живо ти ња,
тако што су напра ви ли живо пи -
сну изло жбу на Тргу.

Истог попо дне ва први тим
„Бор ца” оди грао је нере ше но с
бео град ским „Дор ћо лом”, неш-
то касни је на вели кој бини на
Тргу насту пио је деч ји мађи о -
ни чар Игор Три фу но вић, што
је при ву кло вели ки број весе -
лих мали ша на, а добро рас по -
ло же ње наста вље но је на
ваша ру у цен тру и у уго сти -
тељ ским објек ти ма.

Про грам слав ског дана завр -
шен је тур ни ром у вир ту ел ној
кошар ци, на којем је побе дио
Лука Костић, испред Живо ји на
Кова че ви ћа и Нико ле Ста но је -
ви ћа.

На тур ни ру у доми на ма одр -
жа ном у поне де љак, 31. јула,
нај бо љи су били Милу тин Апо -
сто ло вић, Зоран Радо и чић и
Миро Вук ми ро вић. Те вече ри
насту пио је там бу ра шки састав
„Вој во ђан ски сан”.

И наред них дана Стар чев ци
могу оче ки ва ти број на узбу ђе -
ња. Тако ће већ у четвр так, 3.
авгу ста, бити одр жа но так ми -
че ње у пика ду, а уве че, на Тргу,
кон церт народ не музи ке Ива на
Куко ља, Дан ке Сто иљ ко вић и
орке стра „Пан чев ци”. Сутра -
дан ће бити при ре ђе ни тур ни -
ри у шаху и малом фуд ба лу,

СЕЛО

ПОЧЕ ЛИ СТАР ЧЕ ВАЧ КИ „ДАНИ ДРУ ЖЕ ЊА”

МНО ГО УЗБУ ЂЕ ЊА ОКО ДВЕ СЛА ВЕ

УЧЕ СТА ЛИ ПОЖА РИ НА ЈАБУЧ КОЈ ДЕПО НИ ЈИ

Каме ра ма про тив 
пиро ма на

ЈОШ УВЕК ТРА ЈЕ АКЦИ ЈА ПЛЕ МЕ НИ ТИХ НОВО СЕ ЉА НА

Кућа Крај ња но вих сти гла до кро ва

На послед њим оку пља њи ма
одбор ни ка Скуп шти не гра да
Пан че ва и чла но ва Град ског
већа, поред оста лих, доне те су
и одлу ке о изме на ма финан -
сиј ских пла но ва за два села.

Јед на од њих је Месна зајед ни -
ца Ива но во, која ће након реба -
лан са буџе та усво је ног на сед ни -
ци нај ви шег орга на бити у при -
ли ци да у ско ри је вре ме реа ли зу -
је две капи тал не инве сти ци је.

Први човек тог села Јошка
Дудуј каже да ће овим бити
знат но побољ ша на инфра струк -
ту ра у нај ма њем пан че вач ком
месту.

– Реч је о асфал ти ра њу
Рибар ске ули це и изград њи

пар кин га испред ста ди о на,
за шта ћемо на рас по ла га њу
има ти укуп но око осам
мили о на дина ра. Поред тога,
Град ско веће одо бри ло нам
је новац за пла те тре ћег
кому нал ног рад ни ка. Он је и
досад повре ме но оба вљао
број не посло ве, попут уре ђе -
ња зеле них и јав них повр ши -
на, одно ше ња сме ћа, одр жа -
ва ња гро бља... Тиме смо
доне кле попра ви ли ситу а ци -
ју у том сми слу, буду ћи да
смо једи на месна зајед ни ца
која нема кому нал но пред у -
зе ће, а наше село про сти ре се
на три де се так хек та ра –
иста као је Дудуј.

На сед ни ци Град ског већа
кори го ва не су још неке став ке
финан сиј ског пла на те месне
зајед ни це, па је за про јект но
пла ни ра ње издво је но нових
две ста осам де сет хиља да
дина ра, за мате ри јал – сто
три де сет, за спе ци ја ли зо ва не
услу ге – шезде сет...

Дру го место чији је финан -
сиј ски план изме њен, јесте
Ново Село. Град ска скуп шти -
на је већи ном гла со ва доне ла
одлу ку да се за пред сто је ћу
изград њу капе ле на пра во -
слав ном гро бљу обез бе ди сав
нео п хо дан новац.

Пре ма речи ма Недељ ка
Топи ћа, пред сед ни ка тамо -

шње месне скуп шти не, на
посто је ћих десет мили о на
дина ра дода то је још пет.

– На тај начин тре ба ло би да
затво ри мо финан сиј ску кон -
струк ци ју за доби ја ње важног
објек та и посао завр ши мо по
систе му „кључ у руке”. Оче ку је -
мо да ће над ле жне град ске слу -
жбе уско ро рас пи са ти јав ну
набав ку и да ће радо ви поче ти
што пре – наја вљу је Топић.

Када је реч о изме ни
финан сиј ског пла на тог места,
на послед њем састан ку Град -
ског већа при до да та је само
јед на став ка – „репре зен та ци -
ја”, за коју је издво је но четр -
де сет хиља да.

ПРЕ МА ПОСЛЕД ЊИМ ОДЛУ КА МА ГРАД СКИХ ОРГА НА

Ива но ву – асфал ти ра ње ули це и пар кин га, 
Новом Селу – капе ла

так ми че ње под нази вом „Ја
имам тале нат” и деч ја пред ста -
ва „Прин це за и жабац”.

Током викен да биће орга ни -
зо ва на над ме та ња у кува њу
овчи јег гула ша и рибље чор бе,
затим тур ни ри у гађа њу гли не -
них голу бо ва, раг би ју и пика ду
– дисци пли на „кри кет”, а у
вечер њим часо ви ма на Тргу ће
насту пи ти мажо рет ки ње и
трбу шне пле са чи це (субо та),
као и аку сти чар Тођа (неде ља).

Наред них дана на про гра му
ће бити и тур ни ри у јам бу,
баца њу каме на с раме на, сто -
ном фуд ба лу, одбој ци на песку
и оба ра њу руку. На Тргу нео ли -
та биће одр жа но и вече с глум -
цем Јови цом Јаши ном (поне -
де љак), а удру же ње „Пагун”
при ре ди ће пре зен та ци ју Стар -
че ва изме ђу два рата.

Цркве на сла ва Све ти Пан те -
леј мон пада у сре ду, 9. авгу ста,
када ће, поред ваша ра и дру гих
садр жа ја око исто и ме ног хра -
ма, на ста ди о ну игра ти
„Борац” и ОФК „Бео град”, док
ће Нада Попаз пева ти евер грин
на Тргу.

Про грам „Дана дру же ња”
биће наста вљен сутра дан
мемо ри јал ним так ми че њем
„Котлић код Андре”. Уве че ће
поче ти и „Екс-Ју рок фест” на
Тргу нео ли та, а хедлај не ри ће
бити Нено Белан и „Фју мен си”,
док ће у петак поно во напра ви -
ти шоу Инспек тор Бла жа и
„Кљу но ви”.

Опшир ни је инфор ма ци је о
про гра ми ма и так ми че њи ма
могу се доби ти на бро је ви ма
теле фо на Месне зајед ни це:
630-010 и 631-144.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Почело је кулинарским надметањем



За по сле ни у Ге рон то ло шком
цен тру Пан че во и овог ле та су
се по тру ди ли да при ре де бо гат
и за ни мљив кул тур ни про грам
ко ји је на ме њен осо ба ма ста -
ри јег жи вот ног до ба. Јед но од
де ша ва ња, ко је при ву кло сто -
ти нак чла но ва клу бо ва за од -
ра сла и ста ра ли ца, као и ко -
ри сни ка до ма за ста ре, би ла је
пред ста ва ка ба рет ског ти па
„Ста ра до бра вре ме на”, ко ју
го ди на ма из во ди чу ве ни глу -
мац Ра де Мар ја но вић, а од и -
гра на је у уто рак, 25. ју ла, у
про сто ри ја ма те уста но ве.

– Тру ди мо се да им омо гу -
ћи мо не ке ин те ре сант не ства -
ри, да до ве де мо љу де ко ји ће
их ани ми ра ти, ка ко би би ли
за до вољ ни. Ка да та ко не што
учи ни мо, осе ти мо ту емо ци ју,
ко ја нам се вра ћа дво стру ко –
ре кла је Ве сна Јо ва но вић, ру -
ко во ди лац клу бо ва за од ра сла
и ста ра ли ца Ге рон то ло шког
цен тра Пан че во.

Она је об ја сни ла да ве ћи на
њи хо вих ко ри сни ка ни је у при -
ли ци да оде на го ди шњи од мор
и да иа ко их род би на по се ћу је,
то ни је до вољ но за њи хо ву со -
ци ја ли за ци ју, па је за то ор га -
ни зо ва ње до га ђа ја овог ти па за
њих ве о ма зна чај но.

– Че сто ор га ни зу је мо не ка
де ша ва ња. Сва ког ме се ца има -
мо игран ку, ко ја је за тво ре ног
ти па, са мо за ко ри сни ке на -
ших услу га. Не дав но смо има -
ли и је дан из лет у Ра јач ке
пим ни це код Не го ти на, где се
на ла зи је дан ка ме ни град ко ји
ће Уне ско про гла си ти спо ме -
ни ком кул ту ре и то им се ја ко
до па ло. Та ко ђе смо до ста на -
сту па ли с пред ста вом на ше
драм ске сек ци је „Ве се ле се -
дам де се те”, ко ја је из ве де на у
„Апо лу”, До ло ву, Ка ча ре ву,
Стар че ву и не дав но у ба шти

На род ног му зе ја – ре кла је Ве -
сна Јо ва но вић.

Иа ко је пу бли ка не стр пљи -
во иш че ки ва ла по че так
пред ста ве, по раз го ва ра ли
смо и с глум цем Ра де том
Мар ја но ви ћем, ко ји је са
оду ше вље њем при хва тио да
се дру жи с пан че вач ком пу -
бли ком.

– От при ли ке на сва ка два
ме се ца има мо ма ни фе ста ци ју
ова кве вр сте. Пред ста ва је
аде кват на и за ову ге не ра ци ју,
јер је увек при ла го дим ге не ра -
ци ја ма ко је жи ве у тим ста рим

до брим вре ме ни ма. Све те
при че, на ро чи то Мо ме Ка по -
ра, Ма ти је Бећ ко ви ћа и Ду -
шка Ра до ви ћа, див не су при че
ко је но се по ру ку јед ног вре -
ме на и јед ног на чи на жи во та.
Ми слим да пу бли ка не ко ли ко
да на жи ви у тој при чи ко ја је
ов де ис при ча на – ре као је Ра -
де Мар ја но вић.

Пред ста ва „Ста ра до бра
вре ме на” игра на је у По зо ри -
шту на Те ра зи ја ма пре ко три -
ста пу та, а с Ра де том су че сто
на сту па ле и Та ња Бо шко вић и
Да ни ца Мак си мо вић, ра ни је
Ло ла Но ва ко вић и Љи ља на
Сте па но вић. Овог пу та на сту -
пао је сам, у прат њи му зи ча ра
Уро ша Ран ко ви ћа.

– По ру ка пред ста ве је нај -
леп ша мо гу ћа, а то је да је не -
ко до бро ста ро вре ме и оно
вре ме ују тру и уве че. Јер ако
се ују тру про бу ди те по ред не -
ко га ко га во ли те и не ко га ко
вас во ли, и то ће јед ном би ти
до бро ста ро вре ме – ис та као
је Ра де Мар ја но вић.

Он је по себ но из ра зио оду -
ше вље ње овом уста но вом со -
ци јал не за шти те и за хва лио је
за по сле ни ма, ко ји су му омо -
гу ћи ли дру же ње с ко ри сни ци -
ма ње них услу га.

У га ле риј ском про сто ру До ма
омла ди не у че твр так, 27. ју ла,
отво ре на је из ло жба ра до ва на -
ста лих на тро ме сеч ном кур су
ли но ре за ко ји је во дио Вук Па -
ли брк. Он је за вр шио Фа кул тет
при ме ње не умет но сти, смер:
гра фи ка и књи га, и ба ви се цр та -
њем илу стра ци ја и ани ма ци ја.

Ра ди о ни це су се од ви ја ле
су бо том, у пе ри о ду од апри ла
до ју на, а при ли ку да се упо зна
са овом ве шти ном, или да је
пак уса вр ши, има ло је два на -
ест по ла зни ка од два де сет до
три де сет го ди на. Овим кре а -
тив ним оку пља њи ма при су -
ство ва ло је и не ко ли ко ста ри -
јих уче сни ка, ко ји су та ко ђе
би ли за ин те ре со ва ни да на у че
не што ви ше о ли но ре зу.

– Ве ћи на њих за вр ши ла је
умет нич ке фа кул те те и ба ви
се ти ме, а не ко ли ко по ла зни ка
же ле ло је да про ба ово пр ви
пут. Би ло је и оних ко ји тек
на ме ра ва ју да упи шу сту ди је,
па су же ле ли да ви де ка ко то
све из гле да – ре као је Вук Па -
ли брк.

Ли но рез је тех ни ка ко ја под -
ра зу ме ва да се пло ча ли но ле у -
ма ду би, на њу се на но се бо је,
на кон че га се све то штам па на
па пи ру. Ко ри сте се све бо је,
али су у овој ра ди о ни ци ко ри -
шће не са мо цр ве на и цр на.
Тех ни ка је ве о ма слич на др во -
ре зу, али је прак тич ни ја, јер се
др во те же на ба вља.

– Јед на од иде ја нам је би ла
и да оспо со би мо пре су за гра -

фи ку. Она се на ла зи у Шко ли
цр та ња у До му омла ди не и мо -
ћи ће да се ко ри сти и на кон ра -
ди о ни ца – ис та као је Па ли брк.

Он је до дао да је ли но рез
нај јед но став ни ја тех ни ка у
гра фи ци, по себ но за то што се
за њу не ко ри сте ни ка кве ки -
се ли не, већ са мо во де не и
уља не бо је.

Јед на од уче сни ца, Та ма ра
Тр ња нац, ре кла нам је да до
са да ни ка да ни је ра ди ла ову
тех ни ку, али да јој се ве о ма
до па ла.

– Ра ди о ни це су би ле од лич -
не, као и уче сни ци. Ка да је реч
о мом при сту пу, ин спи ра ци ју
сам цр пла из сво јих фо то гра -
фи ја. Ко ри сти ла сам се фо то -
гра фи јом ту је, он да сам из те

кро шње из вла чи ла об ли ке, па
сам мо жда чак и да ље оти шла
и на пра ви ла не ке но ве ком по -
зи ци је и об ли ке – об ја сни ла је
Та ма ра.

У ра ди о ни ци су уче ство ва -
ли и Ми ли ца Сав ко вић, Fran-
ces Lewtas, Бог дан Гли го рић,
Ми ли ца Бе рат, Ми ли ца Кр -
стић, Ни ко ла Ву ко вић, Katie
Woznicki, Шан дор Ше бер ле,
Је ле на Сто ја но вић, Сне жа на
Ми ла но вић На у мо вић и Ни -
ко ли на Јо ва но вић.

Музи ка
Че твр так, 3. ав густ, 21 сат, пла то ис пред Кул тур ног цен тра:
кон церт са ста ва „Вла да и Бај ка”.

Пе так, 4. ав густ, 21.30, ба шта До ма омла ди не: кон церт Бе -
ти Ђор ђе вић и бен да „Бе о град ски џез трио”.

Су бо та, 5. ав густ, 21.30, ба шта До ма омла ди не: бенд „Сте -
рео ба на на” и ди-џеј Raid.

Не де ља, 6. ав густ, 21 сат, пла то ис пред Кул тур ног цен тра:
„James Brown Trubute Belgrade”.

Че твр так, 10. ав густ, 21 сат, пла то ис пред Кул тур ног цен -
тра: кон церт са ста ва „Наш на чин” с го сти ма.

Пред ста ве
Су бо та, 5. ав густ, 20 са ти, дво ри ште На род ног му зе ја: пред -
ста ва „По мах ни та ли” у из во ђе њу Та тја не Кец ман и Ми ло ша
Ђор ђе ви ћа.

Те мат ски про грам
Уто рак, 8. ав густ, 11 са ти, На род ни му зеј: бес плат не деч је
кре а тив не ра ди о ни це „Ко лаж – жи во ти ње од па пи ра”.

КУЛТУРА
Петак, 4. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

12

Културни телекс
УСПЕ ШНА АК ЦИ ЈА ЗА ПО МОЋ ВЛА ДИ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

МЛА ДИ КА РИ КА ТУ РИ СТИ 
ОТВО РЕ НОГ СР ЦА

На про дај ној из ло жби
са ку пље но 45.000
ди на ра

Ни ко ла Дра гаш 
по но сан на сво је 
уче ни ке

По моћ на шем 
су гра ђа ни ну и да ље
нео п ход на

На ху ма ни тар ној из ло жби
Лет ње шко ле ка ри ка ту ре одр -
жа ној у су бо ту, 29. ју ла, у кру гу
Град ског пар ка, мла ди ка ри -
ка ту ри сти, с мен то ром Ни ко -
лом Дра га шем на че лу, про да -
јом сво јих ра до ва са ку пи ли су
45.000 ди на ра за по моћ ма лом
Вла ди Ђор ђе ви ћу, ко ји се при -
пре ма за тре ћу опе ра ци ју ци -
сте на мо згу.

Де ца су пред ста ви ла пре ко
сто ра до ва ко је су при пре ма ла
пу не две не де ље, а цр та ла су
на сло бод ну те му.

– Има ли смо мо ти ве жи во ти -
ња, Пан че ва, стри по ве, ју на ке
из игри ца. Ово је био по след њи
час Лет ње шко ле ка ри ка ту ре,
ко ја је тра ја ла пет су бо та у ју лу.
По ред то га што је нај бит ни је да

Чо век по име ну Уве

МОЈ избор МОЈ

Ана Поповић, 

маркетинг менаџер

МУ ЗИ КА: На мо јој плеј ли сти
у по след ње вре ме се на ла зи
бри тан ски са став „Arctic
Monkeys”. Тај бенд је осно ван
2002. го ди не, с пе ва чем и ги -
та ри стом Алек сом Тар не ром
на че лу. Пе сме „When the
Sun Goes Down”, „R U Mine”,
„Dancing Shoes”, „Stop the
World I Wanna Get off with
You” и мно ге дру ге за и ста су
пра во му зич ко осве же ње,
пра ви га ра жни звук ко ји увек
при ја мом уку су. То је је дан
од рет ких бен до ва ко ји за и -
ста но се то тал но лу дач ку
енер ги ју и то успе ва ју да пре -
не су на пу бли ку. Ми слим да
су ова кви бен до ви бу дућ ност
му зич ке сце не, јер њи хо ва
му зи ка, ка ко ја во лим да ка -
жем, има ду шу и као та ква
она мо же да иде са мо уз ла -
зном пу та њом.

КЊИ ГА: „Чо век по име ну
Уве” швед ског пи сца Фре -
дри ка Бак ма на го во ри о јед -
ном, ка ко сам пи сац ка же,
џан гри за лу, чо ве ку ко ји је
мр зо во љан и огор чен, ноћ на
мо ра за свој ком ши лук. Не за -
до во љан је си сте мом, пра во
ста ро за ке ра ло, и не мр зи га
да сва ко ју тро иде по ком ши -
лу ку и про ве ра ва ко је и ка ко
раз вр стао ђу бре, јер је ра ни је
био пред сед ник кућ ног са ве -
та, па су му оста ле те ста ре
на ви ке. Иза све га ово га сто ји
је дан чо век ко јем је за пра во
цео свет сру шен на кон смр -
ти су пру ге Со ње, ко ја је, ка -
ко и сам ка же, уне ла бо је у
ње гов жи вот, али од ка да ње
не ма, ње гов жи вот као да

ни је вре дан жи вље ња. Ово је
за пра во књи га ко ја се чи та у
јед ном да ху и ве о ма бр зо
осва ја. Ми слим да је вред на
сва ког тре нут ка и да је за слу -
жи ла ме сто у мо јој кућ ној би -
бли о те ци.

ФИЛМ: Ве ли ки сам љу би -
тељ хо рор фил мо ва. Обо жа -
вам тај адре на лин ко ји ми
пра ви хо рор мо же да ти. Као
пре по ру ку свим љу би те љи -
ма овог жан ра из дво ји ла
бих „A Cure for Wellnes”,
филм ко ји др жи па жњу од
пр ве до по след ње се кун де, а
за пра во је при ча о иде ал ном
вел нес цен тру, али ја ко ми -
сте ри о зном, ко ји се на ла зи
не где у швај цар ским Ал пи -
ма. Све је пред ста вље но као
са вр ше на иди ла и под сло -
га ном „одав де ни ко не же ли
ићи”, док јед ног да на мла ди
ди рек тор ни је по слат да
вра ти ста ри јег из вр шног ди -
рек то ра сво је ком па ни је
упра во из тог вел нес цен тра.
Ту кре ћу да се од ви ја ју ства -
ри ко је ни су ни на лик оно ме
што се оче ки ва ло. Од ли чан
филм, по ме ни оце на чи ста

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Он је ис та као да је ве о ма по -
но сан на све по ла зни ке Лет ње
шко ле ка ри ка ту ре, ко ји су се
за и ста по тру ди ли и сво јим
ши ро ким ср цем без ика квих
кал ку ла ци ја до при не ли да ова
ак ци ја успе.

– Де сио се и је дан за и ста леп
мо ме нат. Је дан по ла зник шко -
ле био је оправ да но спре чен да
до ђе и бу де с на ма, али је по -
слао свог бра та да до не се ра до -
ве. Уз то, за мо лио га је и да му
ку пи рад јед не де вој чи це. Тач -
но је на вео име и пре зи ме ма ле
умет ни це чи је је де ло же лео.
Да ли су у пи та њу сим па ти је,
не зна мо, али ово су тре ну ци
ко ји се не ку пу ју нов цем, а њих
је би ло пу но у шко ли ка ри ка ту -
ре – на гла сио је Дра гаш.

Сви ко ји же ле да по мог ну
Вла ди Ђор ђе ви ћу да оде на опе -
ра ци ју, не за ви сно од ове ак ци -
је, мо гу упла ти ти но вац на ра -
чун Си ни ше Ђор ђе ви ћа број
340-32110017-94 у „Ер сте бан -
ци”, с на зна ком „по моћ за
Вла ди ми ра Ђорђевићa”. За
упла те из ино стран ства ак ти -
ван је де ви зни ра чун: ибан
RS35340764316401299932,
SIF-код је GIBARS22. С Вла ди -
ним оцем Си ни шом  мо же те сту -
пи ти у кон такт и пу тем имеј ла: 
djordjevicsinisa86@gmail.com.

се не ком по мог не, де ца су на у -
чи ла да бу ду ху ма на. По зив
илу стра то ра и ка ри ка ту ри сте је
та кав да вр ло бр зо мо же да вас
ви не у ви си не. Ла ко вас за о ку -

пи ра ју по пу лар ност, но вац и
сла ва и та да се мо же де си ти да
за бо ра ви те на дру ге, по себ но на
оне ко ји ма је по треб на по моћ –
ре као је Дра гаш.

ПРЕД СТА ВА У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ

Нај ста ри ји су гра ђа ни ужи ва ли у ка ба реу 

ИЗ ЛО ЖБА У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ

Умет ност у ли но ле у му

На че твр том Ли ков ном са -
бо ру на Па ла ма, ко ји је одр -
жан од 9. до 14. ју ла, на гра ду
за нај бо ље умет нич ко де ло у
кон ку рен ци ји пет на ест умет-
ни ка из Ре пу бли ке Срп ске,
Ср би је и Хр ват ске до био је
сли кар из Пан че ва Дра го -
слав Ху сар.

За на сли ка ни пеј заж, ра -
ђен тех ни ком аква рел, по -
зна ти сли кар из Пан че ва до -
био је нов ча ну на гра ду у из -
но су од две сто ти не евра и
сли кар ско пи смо.

По ред на гра ђе ног умет -
ни ка, уче ство вао је и ве ли ки
број сјај них ли ков них ау то -
ра из на шег гра да, ме ђу ко -
ји ма су Че до мир Ке сић,
Емил Сфе ра, Ми лан Па нић,
Ми ло сав Уро ше вић...

Ово при зна ње има по себ -
ну те жи ну, јер умет ни ци са -
ми би ра ју рад ко ји ће по не -
ти ти ту лу нај бо љег умет нич -
ког де ла.

– Ве о ма ми је дра го. За и ста
сам био за те чен овом од лу -
ком, на гра да је по себ на јер
до ла зи од мо јих ко ле га сли ка -
ра – ре као је Дра го слав Ху сар.

Он је до дао да од 1997.
сва ке го ди не по се ћу је ли -
ков ну ко ло ни ју на Па ла ма,
ко ју сма тра јед ном од нај бо -
љих ли ков них ко ло ни ја на
овим про сто ри ма.

Сли ке с Ли ков ног са бо ра,
као и ра ни јих го ди на, оста ће
у ле га ту Удру же ња љу би те -
ља умет но сти Па ле, ко је је и
ор га ни за тор овог сли кар -
ског дру же ња.

ЛИ КОВ НИ СА БОР НА ПА ЛА МА

При зна ње за 
Дра го сла ва Ху са ра

Из сва ког ра да си ја ху ма ност



ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, 

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ

ЗА ТАКСИСТЕ 
Цена: 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 4. август 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. АВГУСТА

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

МОБИЛНОМ АПАРАТУ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

УСКОРО

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

Цена: 500 динара 

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)

Цена: 200 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: Т3 И Т4

Цена: 400 динара сваки

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH

Цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA

Цена: 650 динара

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA

Цена: 750 динара



НОВ пун то 1.2, 2010,
пр ва бо ја, фа брич ко
ста ње, кли ма, 3.450
евра, за ме на.
065/809-11-83.
(245137)

БМВ Е 46, 323 и 1999.
го ди ште, бор до ме та -
лик, рег. Ко жа, кли ма,
но ве гу ме, мо гу ћа за -
ме на. 063/720-60-75.
(245101)

ФА ХР Д 17, 1952, два
кли па, хи дра у лик,
кар дан до бар.
063/720-60-75.
(2145102)

ШКО ДА фе ли ци ја ди -
зел 1988. го ди ште, до -
бра, про блем бош
пум па 350 евра.
064/110-70-71.
(245187)

ДА ЧИ ЈА со лен ца
2004. го ди ште, 85.000
км. 064/131-91-10.
(245171)

ФЛО РИ ДА ин, 2005,
бен зин, гас, тек ре ги -
стро ван 800 евра, до -
го вор. 062/846-96-00.
(245311)

ФОРД си је ра 2.0
дохц, 1990. го ди ште,
но ви плин ски уре ђа ји,
1.000 евра. 063/256-
191. (245312)

ОПЕЛ кор са Д, 1.3,
мул ти џет, спорт,
2007, хит но, 2.850
евра. 063/256-191.
(245312)

ГРАН ДЕ пун то мул ти -
џет 2006, пе то ра вра -
та, фул опре ма, вла -
сник. 064/130-36-02.
(245322)

ЈУ ГО ВАН, 2007, пр ви
вла сник, пр ва бо ја,
фа брич ко ста ње, пре -
шао 21.000. 065/809-
11-83.  

ПРО ДА ЈЕМ ре но клио
1.2, бен зин 2003. го -
ди ште. 065/361-64-22.
(245265)

ОПЕЛ ка дет, 1987. го -
ди не. Ре ги стро ван.
064/204-90-97. 

АУ ТО-КЛИ МЕ за све
ти по ве во зи ла, сер ви -
си ра мо и пу ни мо
фре о ном, ком плет но
пу ње ње са за ме ном
уља и УВ бо јом 2.500
ди на ра. „Фри го тех -
ник”, 361-361,
064/122-68-05.
(245368)

ПЕ ЖО 307 SW 1.6,
бен зин, 2005, па но ра -
ма кров, 3.200 евра.
064/514-05-06.
(245373)

ГОЛФ 5,  1.9 ТДИ,
2007. го ди ште, црн,
4.990 евра. 064/514-
05-06. (245373)

КУ ПУ ЈЕМ ста ра и не -
ис прав на во зи ла.
064/119-59-24.
(244394)

СТАЛ НИ от куп свих
вр ста во зи ла, ка та ли -
за то ра, про да ја де ло -
ва. 066/409-
991,069/203-00-44.
(243771)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте
во зи ла до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(245137)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, 90
до 800 евра. 
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(245256)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, од
70 до 1.000 евра.
062/193-36-05.
(245388)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле,
ста ње не бит но, до
3.000 евра. 063/165-
83-75. (245388)

ТРАК ТОР 539, 1984.
013/618-413.
(245149)

ПРО ДА ЈЕМ ком бајн
кејс, 14.40, уре ђај за
жи то, сун цо крет и ку -
ку руз, до го вор.
066/946-04-99.
(245170)

ПРИ КО ЛИ ЦА за ау то
и кул ти ва тор. Це на
100 евра. 063/219-
088. (245349)

МО ТО КУЛ ТИ ВА ТО РИ
506, са опре мом.
064/267-28-20.
(245333)

ПРО ДА ЈЕМ или из да -
јем га ра жу, иза роб не
ку ће, тј. иза ки не ског
„Шан га ја”. 061/202-
13-35. (245025)

ГА РА ЖЕ у Пан че ву,
Син ђе ли ће ва 60-а
про да јем или из да јем.
064/818-86-61.
(244999)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8
мм, 16 мм и све вр сте
ви део ка се та ква ли -
тет но пре сни ма вам на
ДВД. 343-563,
063/288-278.
(205067)

ВЕШ-МА ШИ НА,
уград ни фри жи дер,
ком би на ци ја, ТВ –
екран 36 цм и по лов -
ни де ло ви од веш-ма -
ши на. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(245227)

ЈЕФ ТИ НО два елек -
трич на шпо ре та, сто -
чић и тр пе за риј ске
сто ли це. 064/276-09-
54. (245239)

БРА КО при ко ли ца на
про да ју. По вољ но.
Тел. 064/074-55-15.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ си јам ску
мач ку и ње но ма че, са
пе ди гре ом, по вољ но.
062/880-31-53. (СМС)

ПРА СИ ЋИ, ба ли ра на
де те ли на на про да ју.
Ми ћа.  064/303-28-
68. (СМС)

КА ЗАН за ра ки ју, ло -
жи шта, та бар ке, дна,
ме ша чи, лу ле. 331-
586, 063/805-74-60.
(244667)

ПРО ДА ЈЕМ бо ле снич -
ки кре вет, ау то мат -
ски, са да љин ским
упра вља чем. 065/276-
99-37. (244809)

ОГРЕВ НО др во: бу -
ква, ба грем, цер,
услу жно се че ње. Бо -
са нац. 064/357-82-08.
(244435)

ЦЕР, ба грем, по вољ -
но. 064/080-86-99.
(244435)

ПРО ДА ЈЕМ пећ за
цен трал но гре ја ње,
тер мо монт, ско ро но -
ва. 632-166. (245032)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну
веш-ма ши ну и те пих.
060/024-08-95. (2451)

СПА ВА ЋА, днев на и
деч ја со ба, тр пе за ри -
ја, уга о на клу пи ца за
ку хи њу. 064/173-86-
96. (245043)

СПА ВА ЋА, днев на и
деч ја со ба, тр пе за ри -
ја, ку хињ ска уга о на
клу па. 064/173-86-96.
(245043)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет
ре мон тов не ТА пе ћи,
до ста ва, мон та жа, га -
ран ци ја, по вољ но.
063/8908-00-82.
(245053)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не
гре де, ро го ве, по вољ -
но. 064/122-69-78.
(245204)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће,
очу ван деч ји кре ве -
тац, по треб ни рад ни -
ци у по врт ња ку.
065/271-79-71. (2450)

ШПО РЕТ пла мен 850
По же га, са рер ном,
ле во ло жи ште, на чвр -
сто го ри во, 8 кв.
064/245-90-07. (2450)

ЦЕП ТЕР ло нац са по -
клоп цем, тер мо ста -
том, 15 ли та ра, 2 ко -
ма да, но во, не ко ри -
шће но.  064/245-90-
07. (245093)

ФО ТЕ ЉЕ, нове, пре -
сву че не, на из вла че ње
у ле жај, два ко ма да.
064/245-90-07.
(245093)

ПРО ДА ЈЕМ про дав ни -
цу здра ве хра не у ра -
ду, са ро бом.
063/830-61-73.
(245189)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван
на ме штај, хит но због
се лид бе, це не по вољ -
но. 066/944-55-82.
(245143)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де,
ка у че, за мр зи вач сан -
ду чар, мој ца фо те ље,
гар ни ту ре, ре га ле,
мост-ре гал, сто + сто -
ли це, спа ва ћа со ба
ком плет, ел. шпо рет,
ТА пе ћи, те пи си, аме -
рич ки пла ка ри ра зно.
063/107-78-66.
(245234)

ФО ТЕ ЉЕ на раз вла че -
ње, са фи о ка ма за по -
сте љи ну, ја сту чи ћи ма,
та бу ре и ма, јеф ти но.
065/361-13-13.
(245230)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за про из вод њу па пир -
них џа ко ва. Обу ка и
куп ци обез бе ђе ни.
064/424-95-10. 

ПРО ДА ЈА но вог на ме -
шта ја: сто ло ви од
3.500; сто ли це од
1.2000, уга о на клу пе
од 7.000. „Ста ра
Утва”, 060/600-14-52.
(245273)

ВЕШ-МА ШИ НА, ТА
пе ћи 3.5 кв, уга о на
гар ни ту ра, фран цу ски
ле жај, ка уч, ор ман,
дво сед, тро сед еко ко -
жа, тро сед мој ца, ши -
ва ћа ма ши на. Тел.
063/861-82-66.
(245186)

КОМ ПРЕ СОР пра -
вљен, 100 ли та ра, мо -
но фа зни, ка фан ски
шанк, про хром ска по -
ли ца ве ли ка. 064/110-
70-71. (245187)

СЛИ КЕ, уља  на плат -
ну С. Тру ми ћа и Б.
Ра до ви ћа, ра ни ра до -
ви. 063/289-336.
(245194)
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ПРО ДА ЈЕМ шлај фе -
ри цу за пар кет, шлај -
фе ри цу за те ра цо, ди -
за ли цу гра ђе вин ску.
064/026-05-25.
(245207)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу
жи ви ну: пат ке, па чи -
ће, ко ке, пи ли ће, мор -
ке. 063/894-84-23.
(245208)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи свих ве -
ли чи на, го ди ну да на
га ран ци ја. 065/339-
44-48. (245211)

ПРО ДА ЈЕМ ис прав ну
веш-ма ши ну, школ ски
рад ни сто, те пих 140 х
200. 063/892-12-09.
(245148)

КО ЗЕ са ја ри ћи ма и
ка зан за маст на про -
да ју. Тел. 312-443.
(245164)

ПРО ДА ЈЕМ ка мин
пећ, др во, ТА пећ 3
кв, две плин ске пе ћи.
Тел., 069/540-63-33.
(245168)

ТРО ФА ЗНИ ка ло ри -
фер 6 кв, 40 евра; ус -
прав ни за мр зи вач 30
евра, кру њач/пре кру -
пач, ку хи ња до њи део
2 м, гор њи 2,4, 130
евра, стил ски кре де -
нац. 064/159-49-26.
(245255)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, но ва ку хи -
ња 10.000 ди на ра.
063/773-45-97, 371-
568. (245264)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач
310 л го ре ње.
060/704-44-73.
(245304)

ПРО ДА ЈЕМ нео ба рок
кре вет у ду бо ре зу и
дрве ни сто за ма са жу.
063/837-48-34.
(245310)

ПРО ДА ЈЕМ ста до од
30 ал пи но ко за, пе ди -
гри ра не. 063/720-55-
66. (245316)

ПО ЛО ВАН на ме штај
са до ста вом. Има мо
све. 061/317-07-67.
(245320)

ПУ ЛИН штен ци на
про да ју, вак ци ни са ни,
ста ро сти 1.5 ме сец.
064/149-24-70.
(245325)

НА ПРО ДА ЈУ ли вад -
ско се но 100 ди на ра
ба ла. 062/240-643.
(245330)

СА ЛО НИТ пло че, би -
бер цреп, пре о ста ло
огрев но др во, кра ве,
стај ско ђу бре, кре вет
на раз вла че ње.
063/711-77-54.
(245351)

ПРО ДА ЈЕМ стил ски
на ме штај. 064/210-
69-33. (245378)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за су до ве, 6.000; то а -
лет ни сто чић 3.500;
ши ва ћу ма ши ну
10.000; ви три ну 4.000;
рад ни сто пре леп
4.000. 063/735-44-50. 

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну ис прав ну и веш-
ма ши не за де ло ве си -
менс, baukneht, кан -
ди. 346-790, 064/129-
73-60. (243582)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа, га ран ци -
ја. 064/366-57-87,
335-930. (245361)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, плин ске бо це,
ку хињ ске уга о не гар -
ни ту ре и оста ло по -
кућ ство. 
066/900-79-04.
(245047)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, гар ни ту ре, ку -
хи ње, ТА пе ћи и оста -
ло по кућ ство.
062/148-49-94.
(245053)

КУ ПУ ЈЕМ ка зан 
за ра ки ју. 
063/865-27-76.

(245057)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме -
да ље, ор де ње, пен ка -
ла, но вац, са то ве. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(245059)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре веш-
ма ши не, фри жи де ре,
за мр зи ва че, шпо ре те,
бој ле ре, гво жђе, вр -
шим пре воз, се лид бе.
061/287-48-87.
(245100)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре фри -
жи де ре, шпо ре те, пе -
ћи, бој ле ре, гво жђе,
све оста ле ме та ле.
061/627-07-31.
(245209)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, веш-ма ши не,
шпо ре те, фри жи де ре,
за мр зи ва че. Злат ко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(245273)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, бе лу тех ни ку
и ТА пе ћи. 
061/641-30-36.
(245337)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба -
кар, ме синг, ста ре
сла ви не, веш-ма ши не,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, ка бло ве, аку му -
ла то ре. 060/521-93-
40. (245346)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста -
рин ски на ме штај, сли -
ке, са то ве, ста ри но -
вац, ста ро по кућ ство.
063/705-18-18, 335-
930, 335-974.
(245361)

КУ ЋА, До си те је ва 8-а,
2 ара, укњи же но.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025. (244657)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу код
На род не ба ште, вла -
сник. 
Тел. 063/175-62-90.
(244975)

КУ ЋА, Ми са, при зем -
на, усе љи ва, 33.000;
Стар че во, 4.5 ари,
104, 18.000. (67),
„Мил ка М”, 
744-28-66. (4724)

ПЛАЦ, фронт 43 м2,
36 ари, глав ни пут, ку -
ћа, фул 100 м2, по год -
но за би знис. (67),
063/744-28-66, „Мил -
ка М”. (245384)

ПЛА ЦЕ ВИ, Но во се -
љан ски, 28 ари, ви -
кен ди ца, 7.500; Бе о -
град ски, 16 ари,
8.000. (67), „Мил ка
М”, 744-28-66. (4724)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це,
ку ћа 51 м2, на 3 ара
пла ца, ле га ли зо ва на,
про да јем/из да јем.
063/802-58-36.
(245003)

КУ ЋА у из град њи 200
м2, Ба нат ско Но во Се -
ло, фик сно 25.000
евра. Тел. 063/193-63-
59. (244125)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву,
ле га ли зо ва ну ку ћу на
Ку де љар цу са 9 ари
пла ца. 064/040-82-72.
(244437)

ВИ КЕН ДИ ЦА код Де -
во јач ког бу на ра, 200
м од цен тра, ле га ли -
зо ва на, 
061/206-30-46.
(244359)

КУ ЋА у Омо љи ци, 
120 м2, 9 ари плац.
065/961-93-22.
(244305)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ку де љар цу. 
061/252-89-96.
(245039)

ДО ЛО ВО, са ми цен -
тар, ста ра ку ћа од ци -
гле, за ре но ви ра ње, са
дво ри штем 11 ари, 33
м2 + врт 8 ари, 92 м2,
стру ја, во да. Тел.
013/263-34-53, email:
lilijana@t-online.de
(245041)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Змај
Јо ве Јо ва но ви ћа, Пан -
че во. 062/490-360.
(245026)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Ба ва ни -
шта нац, 30 ари до ас -
фал та, тро фа зна, бу -
нар, во ће. 064/493-
00-47. (245054)

ХИТ НО, ку ћа, До ло во,
15 ари, зва ти по сле 16
са ти. 061/134-37-08.
(245060)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у
Вој ло ви ци, 44 ара, до -
зво ље на град ња.
064/256-35-40.
(245076)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, До -
ло во, без по сред ни ка,
16 ари, 150 м2.
063/153-37-70.
(245105)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без
по сред ни ка, Но во се -
љан ски пут,  Пан чев,
80 м2, 7 ари. 063/153-
37-70. (245105)

ПРО ДА ЈЕМ има ње –
две ку ће, два дво ри -
шта, воћ њак, њи ва,
Вој ло ви ца. 064/618-
44-10. (245107)

ПЛАЦ, Вој ло ви ца, 12
ари, Б. Је дин ства, дру -
ги про сек, ас фалт ни
при лаз, мо же за ме на
за ау то. 064/618-44-
10. (245107)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци,
60 м2, ари, про да -
јем/ме њам. 
064/955-51-85.
(245109)

ОМО ЉИ ЦА, плац са
за по че тим објек том,
11,5 ари, стру ја, во да.
064/260-05-34.
(245114)

ГРА ЂЕ ВИН СКО-
ГРАД СКО зе мљи ште,
1000 м2, Вој ло ви ца,
Ул. II про сек, Брат ства
је дин ства. 
064/595-04-64.
(245135)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, плац 3,8 ари,
Мак си ма Гор ког.
063/301-360. (245133)

ШИ РИ цен тар, 180 м2,
4 ари, усе љи ва,
65.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(245157)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 100 м2, 15 ари,
30.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(245157)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Сиб ни ци, са 5 ари
пла ца. 060/430-01-53.
(245162)

КУ ЋА на про да ју, 64
м2, Ка ра бур ма, Бе о -
град. 069/504-55-93.
(245163)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Ста ром Та ми шу, на
пла цу од 6 ари.
013/263-80-51.
(245169)

ПРО ДА ЈЕМ 6 ари пла -
ца на Ста ром Та ми шу,
под во ћем. 
061/162-50-25.
(245169)

КУ ЋА, Ка ча ре во, 170
м2, ле га ли зо ва на, од -
мах усе љи ва.
013/601-472. (145172)

КУ ЋА, га ра жа, воћ -
њак, ба шта 20 ари,
Пе ли стер ска 18-е.
064/866-22-98.
(245179)

КУ ЋА, Сте ри ји на, 90
м2, плус два дво ри шна
ста на, 4,90 ари.
064/110-70-71.
(245187)

ПРО ДА ЈЕМ, за ме на
две ку ће на пла цу за
ма њи стан. 064/986-
21.74. (245194)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у Вој -
ло ви ци. 013/232-21-
30, 063/162-50-00.
(245202)

50 АРИ гра ђе вин ског
зе мљи шта, се вер на зо -
на, ас фалт, 8.500
евра. 063/894-84-23.
(245208)

ЦЕН ТАР, ку ћа на ве -
ћем пла цу, до го вор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(245213)

ЈА БУ КА, хек тар пет на -
ест об ра ди вог зе мљи -
шта, до зво ље на град -
ња, по тез пе ца ра ри -
зла, пут од се ла 500 м,
два бу на ра, тро фа зна
стру ја, пла сте ни ци,
пра те ћи објек ти са
еко но ми јом за сто ку,
во ће, итд, це на
41.000. 063/756-66-
45. (245212)

СА МОШ, про да јем
ку ћу од ци гле, 130 м2,
15 ари плца. 065/600-
23-84. (245220)

КУ ЋА 120 м2, на 5
ари, ле га ли зо ва но,
вла сник, усе љи ва,
Пре спан ска 15.
063307-674. (245224)

ЛА НАЦ зе мље (воћ -
њак, ви но град и ба -
шта) код 5.000 ка сар -
не, Вла син ска.
062/882-11-32.
(245226)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу
у До ло ву, 25 ари, це -
на по до го во ру, и ци -
глу. 313-716. 
(245219)

БЛИ ЗИ НА цен тра,
сре ђе на ку ћа 200 м2,
гас, 2 ара, 110.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(245251)

ДВЕ ку ће на 50 ари,
под во ћем. Хит но.
060/168-45-86. (2452)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ
пут, ку ће од 39.000 до
80.000. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(245234)

ОМО ЉИ ЦА, 300 м2,
плац 6 ари, 35.000,
до го вор. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (2452)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Ку де љар ском на си пу,
ле га ли зо ва на, 140 м2.
061/590-24-70.
(245231)

МИ СА, Шар пла нин -
ска, лукс, но во град ња,
ЦГ, укњи же но,300 м2,
ПО+ВП+ВК+по моћ но
стам бе ни обје кат,
плац 5 ари, за кеш
куп ца ко рек тан до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(245234)
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ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем -
на 139 м2 + ло кал 30
м2 на 7.29 ари, 31.000
евра, (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(245281)

МИ СА, спрат на ку ћа
260 м2, на 4.5 ара,
42.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(245281)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 180 м2,
три стам бе не це ли не
на 2,25 ари, 59.000.
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68.
(245281)

СТА РИ бу вљак 13 ари,
70 м2, 32.000; Ми са,
плац 6 ари. „Јан ко -
вић”. „Јан ко вић”, 348-
025.  (245284)

КУ ЋА, Те сла, екс тра
ло ка ци ја за при ват ни
би знис и ста но ва ње.
063/329-464,
066/001-050. (245288)

КУ ЋЕ за ста но ва ње,
про да јем, на свим ло -
ка ци ја ма, свих струк -
ту ра. „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(245291)

СТА РА МИ СА, но ва
ку ћа, 75 м2, 2.5 ара
пла ца, га ра жа, сре ђе -
но. 063/751-07-79, од
10 до 12 са ти.
(245293)

ДВЕ ку ће на  пла цу,
Сте ви це Јо ва но ви ћа
17, за јед но 
одво је но. 063/320-
618. 
(245306)

КУ ЋА, Вој ло ви ца, 90
м2 + 40 м2 на 18  ари
пла ца. 263-80-93,
064/084-21-62.
(245318)

ПО ВОЉ НО про да јем
плац на Ка ра у ли. Тел.
062/198-13-88.
(245340)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Ца -
ра Ду ша на 14.
063/837-91-30.
(245350)

КУ ЋА на про да ју у
До њем гра ду. 064119-
65-33. (245353)

КУ ЋА, две стам бе не
је ди ни це, 4 ара, 60 +
40 м2, Ко за рач ка,
24.000 евра. 061/664-
39-26. (245358)

КУ ЋА, 60 м2, но ва, 3
ара, 16.500 евра, ста -
ра Ми са. 061/664-39-
26. (245358)

СТАР ЧЕ ВО, глав ни
пут, окрет ни ца, на
4,60 ари, 104 м2 ку ћа.
061/187-24-22.
(245365)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу
у Де ли блат ској пе шча -
ри, 7.200 евра.
060/600-89-89.
(245369)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
укњи же ни, гра ђе вин -
ска зо на, Пе ли стер -
ска, Кај мак ча лан ска.
063/894-88-11.
(245377)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве
4,7 и 9,4 ара, Ба ва ни -
штан ски пут 20.
066/312-882. (245376)

КУ ПУ ЈЕМ плац у Мар -
ги ти. Тел. 065/334-17-
26. (245040)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва” ку -
пу је ку ћу у ши рем
цен тру за по зна тог
куп ца. 345-534,
064/246-05-71. 

ТЕ СЛА, тро и по со бан
стан но ви је град ње,
61 м2, дру ги спрат у
мир ној, сле пој ули ци
са зи да ном га ра жом у
дво ри шту. Стан је од -
мах усе љив, са ку хи -
њом и пла ка ром,
45.000 евра. 060/628-
46-56. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стан у ку -
ћи, у То по ли, 58 м2,
20.000 евра. 069/663-
773. (244497)

НОВ, укњи жен стан,
цен тар, 120 м2, пар -
кинг ме сто, ЕГ, 590
евра. 069/617-059.
(243540)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, ЦГ, те ра се, IV
спрат, усе љив. Тел.
013/331-079,
063/770-45-55.
(244648)

МИ СА, 48 м2, 18.000;
70 м2 + дво ри ште,
24.000. 063/377-835. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, IV спрат,
ТА. Тел. 064/344-74-
36. (245062)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, вла сник, 24 м2.
062/361-500. (245068)

КОД аме рич ке про да -
јем дво со бан сре ђен
стан, у Са мач ком гар -
со ње ру. 062/361-676.
(245045

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, га ра -
жа, ба шта, укњи жен,
17.500. 061/147-82-
23. (245079)

НОВ укњи жен стан,
цен тар, 120 м2, ЕГ,
пар кинг ме сто, 69.000
евра. 069/617-059.
(2451216)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Те сли 53 м2, М. Бла -
знав ца 2/36, 061/132-
25-42. (245119)

ЈЕД НО СО БАН, нов, 33
м2, 19.000, до го вор,
но ва Ми са, вла сник.
063/3204-222.
(245097)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ко те жу 2, 43 м2, сре -
ђен. 069/129-19-87.
(245132)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ,
VII, лифт, 26.000.
„Трем 01”, 
063/836-23-83.
(245157)

ТРО СО БАН стан, 66
м2, Те сла, IV спрат,
47.000, ре но ви ран.
063/827-58-58.
(245158)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ста ром Та ми шу, са
спра том, усе љив.
061/162-50-25.
(245169)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра,
ЦГ, II, 20.000. „Трем
01”, 063/836-23-83.
(245157)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ,
ПР, 30.000. „Трем 01”,
063/836-23-83.
(245157)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ,
VI, лифт, ни је зад њи,
32.000. „Трем 01”,
063/836-23-83.
(245157)

СО ДА РА, 75 м2, ЦГ, II,
43.000. „Трем 01”,
063/836-23-83.
(245157)

ДВО И ПО СО БАН, ква -
ли те тан, ре но ви ран,
ЕГ, две те ра се, 35.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (245192)

ЈЕД НО СО БАН,
генeрално ре но ви ран,
I спрат, те ра са, 23.000
евра, до го вор. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(245192)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
ЦГ, 34.000 евра, II
спрат. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (245192)

ДВО СО БАН стан, 57
м2, те ра са, Ко теж 2,
од 30.000 до 33.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (245192)

ДВО СО БАН, Те сла, 52
м2, те ра са, 28.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (245192)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
38 м2, нов, при зе мље,
гре ја ње, 30.000 евра.
Вла сник. 066/200-514.
(245195)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 52
м2, II, но ви ји, ета жно,
35.000 евра. Вла сник.
066/200-514. (245195)

СТАН у цен тру, ду -
плекс, 58 м2, вла сник,
33.500 евра. 065/682-
59-86. (245209)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
IV, ЦГ, 16.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (245213)

КО ТЕЖ 1, бли же цен -
тру, ма њи дво со бан ,
40 м2, 25.000. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(245213)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(245213)

ТРО СО БАН, 83 м2,
две одво је не спа ва ће
со бе, сре ђен. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(245213)

КО ТЕЖ 2, тро и по со -
бан, Вој во ђан ски бу -
ле вар. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(245213)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
62 м2, III, 34.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(245213)

КО ТЕЖ 2, ма њи дво -
со бан, 43 м2, IX,
24.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(245213)

НО ВА МИ СА, 46 м2,
но ви ја град ња,
22.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(245213)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
стан на Стре ли шту, 56
м2. 064/173-85-17.
(245223)

ТЕ СЛА, 53 м2, Та пећ,
дво со бан. 062/376-
047. (245242)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан, 58 м2, ета -
жно гре ја ње, од мах
усе љив, укњи жен. Тел.
060/333-56-41.
(245240)

НА ПРО ДА ЈУ стан, 36
м2, Мар ка Ку ли ћа
32/4. 062/858-33-47.
(245237)

КО ТЕЖ 1, леп јед но -
со бан, 34 м2, V, лифт,
22.000. (398), „Кров”.
060/683-10-64.
(245251)

БЛИ ЗИ НА цен тра,
сре ђен дво со бан, 54
м2, ВП, те ра се, ЕГ,
34.000. (398), „Кров”.
060/683-10-64.
(245251)

СТРО ГИ цен тар, 68
м2, тро со бан, III, ЦГ,
усе љив, 50.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(245252)

ЦЕН ТАР, 55 м2, II, ЦГ,
дво со бан, 34.500, до -
го вор. (336), „Олимп”,
351-061, 
063/494-898.
(245252)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, 38 м2,
јед но и по со бан, IV,
ТА, ком плет ре но ви -
ран, 27.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(245252)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, II, 32
м2, ТА, 17.500, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 
063/494-898. 
(245252)

СО ДА РА, 57 м2, дво -
со бан, IV, ЦГ, 30.500,
усе љив, лифт. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(245252)

ГОР ЊИ ГРАД, 84 м2,
че тво ро со бан, но ви ја
град ња, III, ЦГ, лукс,
но ва, уград на ку хи ња,
че ти ри кли ме, га ра жа,
56.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(245252)

КО ТЕЖ 2, 60 м2, дво -
со бан, III, ЦГ, 31.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(245252)

СО ДА РА, Зет ска, 62
м2, дво со бан, пре у ре -
ђен у дво и по со бан,
IV, ЦГ, 43.000, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(245252)

ЦЕН ТАР Стре ли шта,
но во град ња, V, 103
м2, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(245234)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2,
V, ком плет на ме ште -
но, но во, 26.000, до -
го вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(245234)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 57 м2,
V, 24.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (245234)

ТЕ СЛА, 40 м2, јед но -
со бан, ВПР, 25.000.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05.  (245234)

ХИТ НО, Стре ли ште,
54 м2, ВПР, без гре ја -
ња,  25.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (245234)

ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, 70 м2, I спрат,
800 евра/ква драт.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 
069/196-96-05.
(245234)

КУ ПО ВИ НА не у се љи -
вог ста на. За 65+. Пу -
на прав на си гур ност.
„Ел пис”, 
061/324-40-85.
(245233)

ЦЕН ТАР, 46 м2, ЦГ,
два лиф та, зва ти по -
сле 16 са ти.
065/618-25-52.
(245276)

ЗА СТАН – 
до жи вот на ме сеч на
фи нан сиј ска по моћ.
Нај по вољ ни ји 
усло ви до жи вот ног 
из др жа ва ња. 
Пу на прав на 
си гур ност. 
„Ел пис”, 
061/324-40-85.
(245233)

МИ СА, пот кро вље са
свим при кључ ци ма,
си ва фа за, 100 м2,
укњи же но. 
065/333-55-25.
(245277)

ОД ЛИ ЧАН, стро ги
цен тар, тро со бан, две
те ра се, гип са ни ра до -
ви, 51.000. 060/035-
36-64. (245283)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.5, I,
29.000; Те сла, 2.5, ЦГ,
45.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(245284)

ЦЕН ТАР, 2.0, ЦГ, I,
35.000; два ло ка ла,
30, 23.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. 

ЦЕН ТАР, гар со ње ра,
24 м2, спрем на за ста -
но ва ње, са ве ћим по -
дру мом. 061/517-76-
68. (245285)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 31.000; дво со бан,
сре ђен, јед но и по со -
бан, 40 м2, хит но. „Ве -
сна 2”, 066/937-00-13. 

ТЕ СЛА, тро со бан, 65
м2, I, дво ри ште, 60 м2,
та ван ски про стор,
42.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(245281)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, ТА, 26.500;
дво со бан, 60 м2,
30.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(245281)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, IV, TA, ре -
но ви ран, 21.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(245281)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, 38 м2, 19.500;
дво со бан, 52 м2,
30.000. (097), 
„Пер фект”,
064/348-05-68.
(245281)

МАР ГИ ТА, дво и по со -
бан, 58 м2, I, TA, ре -
но ви ран, 34.000.
(097), 
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(245281)

МАР ГИ ТА, 42 м2, дво -
со бан, са мо стал но
дво ри ште, 22.000
евра. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(245281)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
60 м2, II, лифт, ЦГ,
35.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68. 

ПРО ДА ЈЕМ 
гар со ње ру 24 м2,
у од лич ном ста њу,
Ко теж 1. 
063/413-573.
(245348)

БЕЗ по сред ни ка про -
да јем стан на Стре ли -
шту 56 м2 + те ра са,
сед ми спрат, ни је зад -
њи, 30.800, 
до го вор. 
062/885-43-20.
(245315)

ЈЕД НО СО БАН стан,
40 м2, I спрат, код Хо -
те ла „Та миш”, 16.000
евра. 063/804-07-85,
062/858-33-47.
(245358)

ПЕ РЕ СЕ ГЕ ДИН ЦА 2,
ма њи дво со бан, 39 м2,
при зе мље, гас, 25.000.
060/861-83-05.
(245362)

ТЕ СЛА, че тво ро со бан,
I, TA, 71 м2, 40.000.
(069), „Стан плус”,
063/771-75-96.
(245364)

ДВО РИ ШНА гар со ње -
ра, 14 м2, за адап та -
ци ју, 3.500. (069),
„Стан плус”, 
063/771-75-96.
(245364)

ЦЕН ТАР, дво со бан, II,
55 м2, ЦГ, 33.500.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30.  (245375)

ШИ РИ цен тар, нов
укњи жен стан, 48 м2.
063/555-705, вла сник.
(245380)

ХИТ НО, екс тра по -
вољ но, Стре ли ште, 54
м2, нов укњи жен, кли -
ма, ПВЦ. 062/269-
566. (245387)

ХИТ НО, екс тра по -
вољ но, Стре ли ште, 44
м2, пот кро вље, нов,
укњи жен. 
062/269-566.
(245387)

МИ СА, спрат на од -
лич на, ПР, спрат, ле -
по дво ри ште, 
укњи же на, 
пре ле па, код цр кве.
(67), „Мил ка М”, 744-
28-66. (4724)

КУ ПУ ЈЕМ стан у Пан -
че ву, без по сред ни ка.
061/646-91-53. (СМС)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра,
бр за и си гур на ис пла -
та. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(245281)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан
на но вој Ми си.
060/377-74-99. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, Те сла, на ме -
штен, ВП, ЦГ, ка блов -
ска. 064/279-74-80.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на -
ме ште ну гар со ње ру,
ТА, цен тар, 90 евра +
де по зит. 064/186-50-
87. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
не на ме штен стан, Ко -
теж 1, сквер. 063/803-
03-88. (245005)

ДВО СО БАН, по лу на -
ме штен, ТА, згра да,
Те сла, ду же, бли зу
„Ави ва”, де по зит.
061/285-43-28. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
не на ме штен стан, Ко -
теж 1, сквер. 063/803-
03-88. (245005)

САМ ЦУ из да јем на ме -
ште ну со бу, упо тре ба
ку хи ње, ку па ти ло.
321-408. (244666)

ПАН ЧЕ ВО, по лу су те -
рен, из да јем дво со бан
стан, плус гар со ње ра,
огра ђе но дво ри ште,
два ула за, два ку па ти -
ла, две ку хи ње, но ва
Ми са. 064/363-60-08,
013/261-55-16. (2443)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у Ца ра
Ла за ра. 061/252-89-
96. (245029)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, Вој во -
ђан ска 97. 064/359-
54-42. (245033)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
пра зан стан у са ста ву
ку ће на Стре ли шту.
311-716. (2145131)

У СА МАЧ КОМ из да -
јем на ме ште ну гар со -
ње ру, сам цу, 80 евра.
062/361-676,
065/353-07-57.
(244654)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Стре ли шту.
060/721-21-04.
(245051)

ПРИ МАМ уче ни цу на
стан. Тел. 062/850-31-
95. (245058)

НА МЕ ШТЕ НА со ба
уче ни ци, упо тре ба ку -
па ти ла и ку хи ње, Ко -
теж 2. 318-321,
064/908-02-94.
(245066)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме -
штен стан на Ми си.
064/267-74-24.
(245078

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан на ме штен  стан,
усе љив, из да јем.
060/618-29-14.
(245096)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу за уче ни ке и сту -
ден те, Со да ра.
064/439-40-89.
(245090)

ГАР СО ЊЕ РА, на ме -
ште на, гре ја ње, ин -
тер нет, ка блов ска, но -
ва Ми са, 80 евра. Тел.
064/318-90-95.
(245117)

СТАН, 60 м2, ули ца
Вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка 23, на ме штен
са ви со ким пла фо ни -
ма, мо же и за по слов -
ни про стор. 063/497-
070. (245121)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан на
но вој Ми си. Тел.
063/839-56-81.
(245139)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан, Те сла,
пре ко пу та Дис-а.
064/348-02-73.
(245385)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан на
Стре ли шту. 064/153-
32-78. 
(245145).

СТАН 40 м2, по сто ји
кли ма, ин тер нет, по -
год но за сту ден те.
062/965-95-07.
(245165)

ЈЕД НО СО БАН стан,
но во, уче ни ци ма, сам -
ци ма, ЦГ, цен тар, код
пи ја це. 063/824-50-
38. (245167)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, ви со ко при зе -
мље, ТА пећ, пра зан,
ре но ви ран. 
064/313-89-72.
(245174)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Со -
да ри од 56 м2. Тел.
063/861-42-91.
(245176)

ЈЕД НО СО БАН на ме -
штен стан, Со да ра,
ЦГ, ре но ви ран, од 1.
сеп тем бра 2017, 125
евра. 063/283-285.
(245176)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, но ва Ми са.
060/163-88-58.
(245178)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан, Те сла,
згра да, I, TA, на ду же.
062/149-16-36.
(245180)

ЛЕП функ ци о на лан
дво со бан стан, 
Ко теж 1, из да јем 
на ду же. 
069/153-15-64,
013/251-10-26.
(245181)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА
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ТРО СО БАН пра зан
стан у ку ћи, по че так
Стре ли шта, кли ма,
дво ри ште, мо гу ће и
га ра жа, чак и це ла ку -
ћа (два ста на), уз до -
го вор, 120 евра. 361-
322, 065/626-86-88.
(2451829

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво -
со бан стан у ку ћи, До -
њи град. 063/248-729,
063/126-92-77. (2451)

ГАР СО ЊЕ РА за из да -
ва ње, Ца ра Ла за ра 50.
064/290-45-09,
061/348-20-00. 

ПРА ЗАН дво со бан
стан, Вој во ђан ски бу -
ле вар, Ко теж 2, по -
вољ но. 060/519-36-83,
065/519-36-83.
(245191)

СТАР ЧЕ ВО, из да јем
за себ ну ку ћу 8 ари,
ета жно гре ја ње.
065/360-01-17.
(И245215)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни
стан на Те сли.
062/609-169.
(245206)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
по лу на ме штен стан,
но ва Ми са. 
064/187-91-87,
064/330-90-54.
(245221)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан ком фо ран
стан, ТА пећ. Тел.
352-710, 
066/352-710.
(245237)

ЦЕН ТАР Стре ли шта,
но во град ња, ком плет
на ме штен 54 м2, ЦГ,
лифт. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(245234)

ИЗ ДА ЈЕМ у стро гом
цен тру гар со ње ру.
062/345-958. (245268)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво -
со бан стан, Ко теж 2,
II спрат, ЦГ. 
060/605-65-07.
(245292)

ИЗ ДА ЈЕ се ве ћи по лу -
на ме штен стан, на ду -
же вре ме, но ва Ми са.
064/220-17-25.
(245269)

ПО ВОЉ НО из да јем
на ме ште ну гар со ње -
ру, ужи цен тар.
063/810-92-39.
(245253)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан. 060/643-60-30,
063/351-766. 
(245258)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, за се бан
улаз, бли зу Спорт ског
цен тра. 
062/161-48-74,
013/373-027. 
(245261)

ЧЕ ТВО РО СО БАН у
ку ћи, гре ја ње, плин,
из да јем ма га цин, Син -
ђе ли ће во на се ље.
061/225-16-43.
(245226)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан
ком фо ран дво со бан
стан, Мо рав ска.
063/802-26-71.
(245327

РЕ НО ВИ РАН ком фо -
ран стан, 50 м2, ЦГ,
лифт, цен тар.
060/724-17-25.
(245302)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
ве ћу со бу са ку хи њом
и тр пе за ри јом.
064/130-36-02.
(245322)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан у ку ћи,
улич ни део,
ТА пећ. Мак си ма 
Гор ког 94. 
061/520-26-10.
(245324)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед -
но со бан стан на Стре -
ли шту. 
063/344-052. 
(245338)

ИЗ ДА ЈЕМ опре мљен
стан, ТА, кли ма. Тел.
063/114-52-49.
(245343)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи стан
на Стре ли шту, у ку ћи,
мо гу уче ни ци.
063/101-28-16.
(245346)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Те сли, ТА,
кли ма, ка блов ска, не -
на ме штен. 
063/371-325. 
(245342)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан, по -
вољ но, Ко теж 1.
064/137-63-19.
(245356)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зну гар -
со ње ру у Са мач ком, I
спрат. Ива на,
064/288-00-99.
(245371)

СТАН, Те сла, пре ко
пу та „Ави ва”, дво со -
бан, на ме штен, 150
евра. 064/514-05-06.
(245373)
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ПРО ДА ЈЕМ-МЕ ЊАМ
ло ка ле од 39 и 81 м2,
у цен тру Стре ли шта.
Тел 064/267-71-74.
(СМС)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
мо же зуб на ор ди на -
ци ја, и мо же као кан -
це ла ри ја. Тел.
064/417-68-58.
(244658)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 21
м2, Л. Тол сто ја, бли зи -
на пи ја це. 333-058.
(244750)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру. 063/255-892,
063/254-155.
(244744)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за стан ло кал од 39
м2, у цен тру Стре ли -
шта. Тел. 064/267-71-
74. (243773)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал ТЦ
код Су да, 14 м2,
12.000 евра, вла сник.
069/663-773.
(244497)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал но во -
град ња, 20 м2, са мо
20 евра. Услу жна де -
лат ност, цен тар.
064/262-54-65.
(245082)

ИЗ ДА ЈЕМ по друм 200
м2, стам бе на згра да,
по вољ но. 
065/231-63-16.
(245136)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 100
м2, у цен тру. Тел.
063/622-209.
(245192)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2,
у цен тру. Тел.
063/622-209.
(245192)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Хе миј ске шко ле.
060/324-03-20.
(245216)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ну
згра ду 1.650 м2 и 500
м2. 060/312-90-00.
(245274)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру Ја бу ке, 25 м2.
Тел. 064/579-16-15.
(245274)

ИЗ ДА ЈЕМ два но ва
ло ка ла, цен тар, је дан
опре мљен са лон ле по -
те. 063/734-82-31.
(245297)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен -
тар, код ула за пи ја це,
бли зи на три шко ле.
060/351-03-56.
(245323)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла,
Јаб уч ки пут, 170 м2 и
70 м2. 063/759-12-47.
(2453049

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
опре мље ну ау то пе ри -
о ни цу, три бок са, 7
пар кинг ме ста.
064/226-81-91.
(245347)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 28 м2,
М. Гор ког 81, улаз у
„Пе пе ља ре”. 063/837-
48-34. (245310)

ФРИ ЗЕР СКИ са лон,
нов, ком плет но сре -
ђен, по го дан и за ко -
зме тич ке услу ге.
Пред гра ђе, 200 евра.
063/514-05-06.
(245372)

КЊИ ЖА РИ „Не ве на”
у Пан че ву по треб на
рад ни ца на про да ји
уџ бе ни ка. Тел.
061/553-32-40,
062/622-139. 
(СМС)

ПО ТРЕБ НА же на за
чу ва ње ста рих ли ца у
Не мач кој, ма ло по -
зна ва ње не мач ког је -
зи ка. Тел. 062/571-
007. (242777)

ПРО ДА ВА ЧИ ЦА по -
треб на у пе ка ри.
062/404-144.
(245360)

ПЕ КАР по тре бан и
рад ни ца за ноћ ну
сме ну. 
064/403-51-32.
(245360)

ЛИ МА РИ ЈИ „Мар ко -
вић” по треб ни  рад ни -
ци: гра ђе вин ски ли ма -
ри, па нел мон та же ри
и по моћ ни рад ни ци.
065/670-12-43.
(245386)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
пе ри о ни ци „Пи о нир”
и ко но ба ри ца. Тел.
069/108-06-54.
(243363)

ПРО ДА ЈЕМ про дав ни -
цу здра ве хра не у ра -
ду, са ро бом.
063/830-61-73. (2459)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
на ши ва ћим ма ши на -
ма. 069/238-07-65.
(244952)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це у ку -
хи њи и на шал те ру.
Ло кал у Бра ће Јо ва но -
вић. 063/897-55-04.
(244657)

ПО ТРЕБ НИ про дав ци
за рад на те ре ну.
062/825-27-25.
(245025)

POCO-LOCO ре сто ра -
ну по треб ни ку ва ри и
посла сти ча ри.
064/874-03-01. (2449)

ПО ТРЕБ НО ви ше ру -
ко ва о ца са ис ку ством
у ра ду на: уто ва ри ва -
чу, ви љу шка ру, те ле -
хен де ру. 064/668-97-
86. (245115)

ТРА ЖИ МО озбиљ ну
же ну за не гу ста ри јих
осо ба и по моћ у до -
ма ћин ству. 311-716.
(245131)

ОБЈЕК ТУ за сме штај
по треб на де вој ка за
рад на ре цеп ци ји и
спре ма чи ца. 060/043-
52-98. (245217)

ПО ТРЕБ НИ во за чи
ком би ја, Б, Ц ка те го -
ри ја, раз воз ро бе, по -
зна ва ње Бе о гра да, ис -
ку ство. 063/134-39-
12. (245200)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у мар ке ту
„Бом бон чић”, до ћи у
пе так, 4. ав гу ста 2017,
у Ули цу др Жар ка Фо -
га ра ша 36, од 18 до
20 са ти. (245234)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у мар ке ту
„Бом бон чић”. До ћи у
су бо ту, 5. ав гу ста
2017, у Ули цу Син ђе -
ли ће ва 21, од 18 до
20 са ти. (245234)

ЧА СО ВИ за по ла га ње
не мач ког, А 1 – Б 2.
062/844-53-43.
(245249)

РЕ СТО РА НУ Family
garden хит но по тре -
бан ко но бар/иц а.
При ја ве на тел.
064/641-91-83. 

ПО ТРЕБ НИ во за чи ка -
ми о на ка де и ко мер -
ци јал ке на нео д ре ђе -
но вре ме. Тел.
060/033-56-10.
(245236)

ПО ТРЕ БАН сто лар и
мон тер пло ча стог ма -
те ри ја ла. 060/600-14-
52. (245273)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад на бен зин ској
пум пи у Пан че ву. 351-
601. (245317)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у ре сто ра ну.
Тел. 377-230,
064/643-41-22. (2453)

ПО ТРЕ БАН ко но -
бар/иц а са ис ку ством,
за рад у ре сто ра ну.
063/508-719.
(245329)

ПО ТРЕ БАН ку вар/иц -
а, са ис ку ством, за
рад у ре сто ра ну.
063/508-719.
(245329)

ПО ТРЕБ НО ви ше рад -
ни ка за рад на ро шти -
љу, и по моћ них рад -
ни ка у ро штиљ ни ци
код „То му Ле сков ча -
ни на”. 065/900-50-08.
(245259)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
чу ва ње де вој чи це из
Пан че ва. 064/003-40-
09. (245262)

МО ЛЕР СКО-ГИП САР -
СКИ ра до ви, мај сто ри
из Ко ва чи це. 060/066-
08-60. (СМС)

ШЉУ НАК пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим и ве ли ким ки пе -
ром. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС) 

БУ ТАН бо це, кућ на
до ста ва.  013/347-
564, 060/034-75-64.
(СМС)

КА МИ ОН СКИ пре воз
до 2 м³, шљу нак, пе -
сак, се ја нац, шут.
064/648-24-50. (4723)
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АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте за ве се, угра ђу јем,
по пра вљам. 063/882-
25-09.

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац од 1 до 5 м³, од -
воз шу та са уто ва ром,
ру ше ње. 
063/771-55-44.
(244853)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац од 1 до 5 м³, од -
воз шу та са уто ва ром,
ру ше ње. 
063/771-55-44.
(244853)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(243972)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА
Пан че во, ма шин ски
се че мо вла жне зи до -
ве. Га ран ци ја.
060/691-01-13.
(243955)

МА ШИН СКО се че ње
и це па ње и уно ше ње.
064/357-82-08. Бо са -
нац. (244435)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би на, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(241768)

ДУ БИН СКО пра ње ме -
бли ра ног на ме шта ја,
ау то мо би ле, ду ше ка.
На та ша, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474. 
(245040)

ПРА ЊЕ те пи ха, 100
дин/м2, до ла зак од -
мах, бес пла тан. На та -
ша. 361-474, 
066/361-474, 
060/361-47-41.
(245040)

РА ДИ МО  кро во ве, зи -
да ње, бе то ни ра ње,
фа са де, адап та ци је
ку ћа и ста но ва.
062/894-37-18,
064/183-16-36.
(245071)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром
сва ко др во ко је вам
сме та. 063/369-846.
(245091)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра ђу -
јем, по пра вљам, за ме -
на гурт ни. 064/181-
25-00. (245092)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са -
ње, ре но ви ра ње кро -
во ва, кре че ње, бе то -
ни ра ње, сти ро пор,
фа са де, кре че ње. ра -
ди мо по вољ но.
063/865-80-49.
(245094)

РАЗ НЕ фи зич ке по -
сло ве ра ди мо: бе то ни -
ра ња, ште мо ва ње и
оста ло. 065/600-05-
30. (245141)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го -
ва ње, по прав ка и ла -
ки ра ње пар ке та, као и
брод ских по до ва.
064/341-79-60.
(245146).

НЕ ГА ста рих, бо ле -
сних, ин ва лид них ли -
ца, за ка зи ва ње, прат -
ња до ле ка ра.
063/868-04-51.
(245154)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли -
тет но, по у зда но, по -
вољ но. 063/318-780.
(245160)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ка ста рих,
уград ња но вих це ви,
мон та жа са ни та ри је,
од гу ше ња. 062/382-
394. (245177)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
ре но ви ра ње ку па ти ла,
сла ви не, од гу ше ње ка -
на ли за ци је од мах.
061/193-00-09.
(245185)

ТА ПЕ ТАР ко јуи пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(245181)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе
и све оста ло нај по -
вољ ни је у гра ду.
061/630-83-79.
(245199)

БЕ ТО НИ РА ЊА, раз -
би ја ње бе то на, ис ко -
пи, уто ва ри, ко ше ње,
оба ра ње др ве ћа, итд.
060/035-47-40.
(245204)

РА ДИ МО све по сло ве:
ру ше ња, бе то ни ра ња,
ис ко пе, чи шће ња та -
ва на, оба ра ње ста ба -
ла. 061/131-86-26.
(245204)

РУ ШЕ ЊА ку ћа, бе то -
на, бе то ни ра ња, од но -
ше ње ства ри, оба ра ње
ста ба ла, ко ше ње.
064/122-69-78. (2454)

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, по прав ка кро -
ва, чи шће ње олу ка,
кре че ње, по вољ но.
065/5235-24-56.
(245214)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
гипс, фар ба ње сто ла -
ри је, чи сто, пе дант но.
061/288-20-19.
(245222)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја ва шег ТВ-а.
064/866-20-70.
(245225)

КО ШЕ ЊЕ тра ве и ши -
ша ње огра де. Тел.
069/130-35-91.
(245379)

КО ШЕ ЊЕ трав ња ка,
дво ри шта, воћ ња ка
три ме ром и ко са чи -
цом. 061/612-14-50.
(245372)

ЧА СО ВИ, осно ве
елек тро тех ни ке, про -
фе сор са ис ку ством.
062/801-97-58.
(245263)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе
и све оста ло, нај по -
вољ ни је. 065/361-13-
13. (245230)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ку па ти ла,
ку хи ња и ка на ли за ци -
о них це ви. 062/640-
741. (245248)

РУ ШИМ ста ре објек -
те, од во зим шут, чи -
стим по дру ме, та ва не,
по вољ но. Злат ко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(245273)

СЕ ЛИД БЕ с рад ни ци -
ма, у свим прав ци ма,
по вољ но и од во зим
ста ри на ме штај. Злат -
ко. 063/196-54-56,
061/144-82-80.
(245273)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим ки пе ром до два
ку би ка. 065/334-23-
38. (245279)

ПАР КЕТ и ла ми нат,
по став ка, хо бло ва ње и
ла ки ра ње. 061/314-
90-18, 601-892.
(245280)

ПРЕ ВОЗ ства ри ком -
би јем. 061/616-27-87,
или пик-апом.
061/629-80-40.
(245282)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 
064/157-20-03.
(245282)

МЕ ДИ ЦИН СКЕ се -
стре, да ва ње те ра пи је,
ку па ње и не га бо ле -
сни ка. 063/737-59-60.
(245290)

ОЗБИЉ НА же на ра -
ди ла би код ста ри је
осо бе, са ис ку ством.
065/237-10-68,
064/665-86-51. (2145)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи -
ка, хе ми ја, ме ха ни ка,
ча со ви. Тел. 251-19-
81, 063/852-22-43.
(245299)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ња ка на ли за -
ци је, адап та ци је ку па -
ти ла, сер вис, по вољ -
но, по пуст за пен зи о -
не ре. 377-930,
063/115-71-67.
(245303)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма -
ње ста но ва, пе гла ње
ве ша, пе дант но и ква -
ли тет но. 061/412-44-
50. (2245331)

ВР ШИМ ба штен ске
ра до ве ко сим тра ву,
уре ђу јем дво ри шта.
064/867-47-89,
069/044-212-56.
(245332)

ЦЕ ПАМ, уно сим, сла -
жем др ва, уно сим
угаљ по вољ но.
061/641-30-36.
(245337)

ПРЕ ВОЗ ко вин ског
угља, гра ђе вин ског
ма те ри ја ла, блок, ци -
гла. 069/582-08-70,
064/271-56-57.
(245339)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди
по вољ но. 060/521-93-
40. (2245346)

ПСИ ХО ЛОГ ра ди са
де цом са и без смет њи
и њи хо вим по ро ди ца -
ма. 064/132-02-24.
(245352)

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)

ПО ВОЉ НО, пре воз
ро бе, се лид бе ком би -
јем, це на по до го во ру.
064/147-14-77,
013/311-514. (245151)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050, 063/329-
464. (245288)

СЕ ЛИД БА – пре воз
1000 дин. Мо гућ ност
рад ни ка, по пуст на
ван град ске. 063/174-
77-69 (242381)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви и фа са де.
061/283-66-41,
062/834-66-50.
(245142)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру -
ге ро бе, Пан че во-да -
ље, це на до го вор.
013/366-843, 063/193-
22-29. (244909) 

ПЕР ФЕКТ: де мит фа -
са де, зи да ње, мал те -
ри са ње, кре че ње, гле -
то ва ње, ке ра ми ка,
кро во ви. 063/122-14-
39. (243856)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
адап та ци је, по прав ке,
за ме не, од гу ше ња ку -
па ти ла, ка на ли за ци је,
од мах. 013/331-657,
064/495-77-59. (2449)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Би бац”, ан ти ба ке риј -
ско и дез ин фек ци о но
пра ње те пи ха. Пре воз
бес пла тан. 066/001-
050, 063/329-464.
(245288)

MAGIC LOOK, ма са жа
це лог те ла, пар ци јал -
на: бо ло ви у ле ђи ма,
ан ти це лу лит, ста ри ји -
ма и же на ма по пуст.
061/132-11-18.
(244502)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла и
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, ба те ри -
ја, вен ти ла и са ни та -
ри ја, све за во ду, 0-24,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст, до ла зим од -
мах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(245296)

БАЛ ТО КАД ка да, об -
но ва гла зу ре, пла сти -
фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(245359)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску ске -
лу, ме тал не под у пи ра -
че, ме ша ли це за бе -
тон. 064/351-11-73.
(250070)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ка ми о ном, еки па
рад ни ка, по вољ но.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. (245089)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци је,
по прав ке, за ме на.
013/331-657, 063/777-
18-21, 064/495-77-59.
(245075)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ау то-ра ди ја, ау то е лек -
три чар, по прав ка, по -
ја ча ва ње ЦО2 апа ра -
та. Де јан, 063/800-19-
96. (245120)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром
по вољ но: гра ђе вин ски
ма те ри јал, шљу нак,
пе сак, се ја нац, од во -
зим шут. 
064/354-69-94,
063/754-02-72.
(245129)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви и фа са де.
061/283-66-41,
062/834-66-50.
(245142)
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ЈП „Ди рек ци ја за из град њу и уре ђе ње Пан че ва” Пан че во, на осно ву чла на 9. став 2. Од лу ке о по слов ном, ма га цин ском про сто ру и га ра жа ма гра да Пан че ва („Сл.лист гра да Пан че ва” бр. 15/2014, 29/2014,

11/2015, 28/2015 и 22/2016, 38/2016 и 2/2017) и Од лу ке Над зор ног од бо ра ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во, број 01-1544-4/2017 од 10.07.2017.  го ди не,  рас пи су је :

О Г Л А С
За давање у закуп пословног простора

у др жав ној сво ји ни чи ји је ко ри сник  град Пан че во

Пу тем  јав ног над ме та ња, на пе ри од од 5 го ди на

Огла сом је об у хва ћен сле де ћи по слов ни про стор 

     Пра во уче шћа у по ступ ку јав ног над ме та ња има ју пред у зет ни ци и прав на ли ца. 

     Пра во уче шћа у по ступ ку јав ног над ме та ња не ма ју бу џет ски ко ри сни ци ко ји пра во ко ри шће ња по слов ног про сто ра без на кна де мо гу оста ври ти пре ма За ко ну о бу џе ту за 2017. го ди ну, од но сно пре ма

Од лу ци о бу џе ту гра да Пан че ва за 2017. го ди ну.

     Из вр ше ном упла том де по зи та уче сник у по ступ ку при хва та усло ве из јав ног огла са, а на ве де ни из нос пред ста вља збир две по чет не ме сеч не за куп ни не, де по зит се упла ћу је на  ра чун број: 160-461690-

69 код Banca Intesa.

     По сту пак јав ног над ме та ња за по чи ње об ја вљи ва њем по чет не за куп ни не  за сти ца ње пра ва на за куп, ко ји пред ста вља по чет ну ви си ну за куп ни не по м² . 

      Уче сник ко ји је из ли ци ти рао нај ви ши из нос за куп ни не по м² је нај по вољ ни ји по ну ђач.

      Нај по вољ ни јем по ну ђа чу упла ће ни де по зит се не ура чу на ва у за куп ни ну, исти се вра ћа по ну ђа чи ма ко ји  не ус пе ју у јав ном над ме та њу у ро ку од пет да на од да на одр жа ва ња јав ног над ме та ња, а нај -

по вољ ни јем по ну ђа чу у ро ку од пет да на од да на за кљу че ња Уго во ра о за ку пу. 

     Де по зит се не ће вра ти ти по ну ђа чу ко ји ни је при сту пио јав ном над ме та њу.

      На из ли ци ти ра ни из нос за куп ни не за ку пац пла ћа по рез на до да ту вред ност као и све тро шко ве ко ри шће ња по слов ног про сто ра (утро шак ел. енер ги је, во де, гре ја ња, из но ше ња сме ћа и др.) за пе ри од

тра ја ња за ку па.

     Ви си на ме сеч не за куп ни не ускла ђу је се пре ма од ред ба ма ва же ће Од лу ке.

      Та ко ђе је у оба ве зи да  до ста ви јед но од сред ста ва обез бе ђе ња пла ћа ња за ку па за пе ри од тра ја ња за ку па и то:

1.  Бан кар ску га ран ци ју „без при го во ра” и на пла ти ву на „пр ви по зив” са кла у зу лом о ура чу на ва њу ва ло ри за ци је у га ран ци ју,

2.    Соп стве ну (со ло ) ме ни цу

      Бан кар ска га ран ци ја  до ста вља се у ро ку од 45 да на од да на за кљу че ња уго во ра и да је се на пе ри од ва же ња ко ји не мо же би ти кра ћи од 12 ме се ци, с тим да су за куп ци пре ис те ка ро ка у оба ве зи да ва -

жност га ран ци је  про ду же пре ис те ка ро ка, на пе ри од ко ји не мо же би ти кра ћи од на ред них 12 ме се ци, под прет њом рас ки да Уго во ра.

      Соп стве на (со ло) ме ни ца до ста вља се  у ро ку од 8 ( осам ) да на од да на за кљу че ња Уго во ра, под прет њом рас ки да .

     По слов ни про стор се из да је у ви ђе ном ста њу. По слов ни про стор на бро јан у Огла су мо же се по гле да ти у пе ри о ду од  07. 08. 2017. го ди не до 10. 08. 2017. го ди не  од 10 до14 са ти. Све ин фор ма ци је се мо -

гу до би ти на тел. 013/219-03-00,  ло кал 202.

     По слов ни про стор се из да је у за куп на од ре ђе но вре ме, нај ду же на пе ри од од  5 го ди на.

      Уко ли ко по ну ђач има не из ми ре не по ре ске оба ве зе по осно ву из вор них ло кал них при хо да,  ње го ва при ја ва се не ће узи ма ти у раз ма тра ње.

     Ко ми си ја не ће раз ма тра ти по ну де по ну ђа ча ко ји је од у стао од за кљу че ња Уго во ра о за ку пу по слов ног про сто ра ко ји је био пред мет ра ни јег огла ша ва ња, у ро ку од три го ди не од да на од у стан ка.

     У слу ча ју од у ста ја ња од за кљу че ња Уго во ра од стра не нај по вољ ни јег по ну ђа ча за кљу че ње Уго во ра о за ку пу по слов ног про сто ра ће се по ну ди ти пр вом сле де ћем уче сни ку јав ног над ме та ња.  

      При ја ва тре ба да са др жи :

1) по дат ке о под но си о цу при ја ве, и то:

а) за пред у зет ни ке: име и пре зи ме пред у зет ни ка, адре су, број лич не кар те, ЈМБГ, на зив рад ње, ма тич ни број; 

б) за прав на ли ца: на зив и се ди ште,  ове ре ну ко пи ју ре ше ња о упи су прав ног ли ца у ре ги стар код над ле жног ор га на, као и пу но моћ је за ли це ко је за сту па под но си о ца при ја ве не ста ри је од шест ме се ци,

2) по дат ке о по слов ном, ма га цин ском про сто ру  за ко ји се при ја ва под но си - по вр ши ну и ред ни број из Огла са,

3) де лат ност ко ја ће се оба вља ти (уко ли ко је то за нат ска на пи са ти та чан на зив за нат ске де лат но сти) 

4) из ја ва да се по слов ни про стор пре у зи ма у ви ђе ном ста њу,

5) до каз о упла ти де по зи та за уче шће, 

6) до каз о то ме да под но си лац не ма не из ми ре них оба ве за по осно ву из вор них ло кал них при хо да од Се кре та ри ја та за по ре ску ад ми ни стра ци ју Град ске упра ве гра да Пан че ва (не при зна ју се по твр де Ми ни -

стар ства фи нан си ја – По ре ска упра ва Пан че во). 

     Не пот пу не, не бла го вре ме не и не у ред не при ја ве, не ће се узи ма ти у раз ма тра ње. 

     По сту пак јав ног над ме та ња ће се одр жа ти уко ли ко се на Оглас при ја ви јед но за ин те ре со ва но ли це. 

     Је дан по ну ђач мо же да под не се при ја ву за ви ше по слов них про сто ри ја, с тим што је у оба ве зи да за сва ки про стор под не се пот пу ну при ја ву и упла ти тра же ни де по зит.

     То ком са мог по ступ ка јав ног над ме та ња, пред сед ник Ко ми си је об ја вљу је ви си ну по чет ног из но са и утвр ђу је да сва ки на ред ни ли ци та ци о ни ко рак не мо же би ти ма њи од 5% од прет ход но нај ви ше из ли -

ци ти ра ног из но са.

     При ја ве сла ти у за тво ре ном омо ту, пу тем по ште, ис кљу чи во пре по ру че ним пи смом или пре да јом на пи са р ни цу ЈП „Ди рек ци ја”‘ Пан че во, са на зна ком „ПРИ ЈА ВА ЗА ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР У ОГЛА СУ

ОЗНА ЧЕН РЕД НИМ БРО ЈЕМ___НЕ ОТВА РАЈ” име и адре су, од но сно се ди ште ли ца ко је се при ја вљу је на Оглас.

     Рок за под но ше ње при ја ва је за кључ но са 11. 08. 2017. го ди не до 10 са ту. 

      Јав но над ме та ње ће се одр жа ти 11. 08. 2017. го ди не у 12 са ти, у со би бр. 108 у  ЈП „Ди рек ци ја’” Пан че во, Змај Јо ви на бр.6.  

     На кон прав но сна жно сти Ре ше ња гра до на чел ни ка гра да Пан че ва, за кљу чи ће се Уго вор о за ку пу на од ре ђе но вре ме. 

     При ли ком над ме та ња оба ве зан је при каз лич не кар те уче сни ка у по ступ ку јав ног над ме та ња, а за пу но моћ ни ка уред но пу но моћ је ове ре но код над ле жног ор га на. 

     При ло же на до ку мен та ци ја мо же би ти у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји и не сме би ти ста ри ја од шест ме се ци.

Ред ни број 
Адре са По вр ши на у м² Зо на

Ви си на по чет не за куп ни не по м² ко ја се

ли ци ти ра без по ре за
Де лат ност 

Де по зит

у дин.

1 Сав ска 4 57,15 1 308,40 ди на ра по м² за нат ска, тр го вин ска, кан це ла риј ска 35.250,12

2 Сав ска 6 41,40 1 308,40 ди на ра по м² за нат ска, тр го вин ска, кан це ла риј ска 25.535,52

3 Сав ска 8 59,21 1 308,40 ди на ра по м² за нат ска, тр го вин ска, кан це ла риј ска 36.520,72

4 Жар ка Зре ња ни на 14 9,74 1 308,40 ди на ра по м² за нат ска, тр го вин ска, кан це ла риј ска 6.007,64

5 Жар ка Зре ња ни на 16 40,00 1 308,40 ди на ра по м² кан це ла риј ска 24.672,00

6 Жар ка Зре ња ни на 147 185,48 2 205,60 ди на ра по м² за нат ска, тр го вин ска, кан це ла риј ска 76.269,38

7 Пе тра Драп ши на 2 20,16 1 308,40 ди на ра по м² за нат ска, тр го вин ска, кан це ла риј ска 12.434,68

8 Пе тра Драп ши на 2 19,41 1 308,40 ди на ра по м2 за нат ска, тр го вин ска, кан це ла риј ска 11.972,08

9 Пе тра Драп ши на 2 12,50 1 308,40 ди на ра по м2 за нат ска, тр го вин ска, кан це ла риј ска 7.710,00

10 Осло бо ђе ња 17-19
124,04 по слов ног и

86,22 ма га цин ског
1

308,40

ди на ра по м²

за нат ска, тр го вин ска, кан це ла риј ска
103.098,12

11 Осло бо ђе ња 19
34,01 по слов ног и 8,83 

ма га цин ског
1

308,40

ди на ра по м²

за нат ска, тр го вин ска, кан це ла риј ска
23.700,54

12
Осло бо ђе ња 25 28,27 по слов ног и 79,47

ма га цин ског
1

308,40

ди на ра по м²

за нат ска, тр го вин ска, кан це ла риј ска
41.945,48

13 Мак си ма Гор ког 2 28,63 1 308,40 ди на ра по м² тр го вин ска 17.658,98

14 Вељ ка Вла хо ви ћа 17 40,96 2 205,60 ди на ра по м² за нат ска, тр го вин ска, кан це ла риј ска 16.842,76

15 Мар ка Кра ље ви ћа 18 372,91 1 308,40 ди на ра по м² за нат ска, тр го вин ска, кан це ла риј ска 230.010,88

16 Хај дук Вељ ко ва 18 30,00 1 308,40 ди на ра по м² за нат ска, тр го вин ска, кан це ла риј ска 18.504,00

17 Не ма њи на 8 25,00 1 308,40 ди на ра по м² за нат ска, тр го вин ска, кан це ла риј ска 15.420,00

18 Но во сад ска 12 18,00 1 1308,40 ди на ра по м² за нат ска, тр го вин ска, кан це ла риј ска 11.102,40

19 Жар ка Зре ња ни на 16 32,29 1
308,40

ди на ра по м²

кан це ла риј ска
19.916,48
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Јав но  пред у зе ће  „Ди рек ци ја за из град њу и уре ђе ње Пан че ва” Пан че во, на осно ву чла на 11. Од лу ке о по ста вља њу ма њих мон та жних,по крет них и дру гих обје ка та при вре ме ног ка рак те -

ра на по вр ши на ма јав не на ме не („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” број 29/2014, 28/2015, 30/2016, 38/2016 и 09/2017), Пра вил ни ка о усло ви ма за по ста вља ње при вре ме них мон та жних

обје ка та на по вр ши на ма јав не на ме не („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” бр.18/2015),Од лу ке о ви си ни за куп ни не ки о ска ко ји су у вла сни штву ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во

(„Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” бр.30/2014) и Од лу ке  Над зор ног  од бо ра ЈП „Ди рек ци ја за из град њу и уре ђе ње Пан че ва” Пан че во број:01-1544-10/2017 од  10. 07. 2017.го ди не, рас пи -

су је:

ЈАВ НИ ОГЛАС 
ЗА ДА ВА ЊЕ НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ ДЕ ЛА ПО ВР ШИ НЕ ЈАВ НЕ НА МЕ НЕ РА ДИ ПО СТА ВЉА ЊА КИ О СКА, ПУ ТЕМ ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА

Огла сом су об у хва ће не сле де ће ло ка ци је:

Право уче шћа на оглас има ју сва за ин те ре со ва на прав на ли ца, пред у зет ни ци и фи зич ка ли ца , ко ја ис пу ња ва ју усло ве из овог огла са.
Сва ки уче сник ко ји се при ја ви на Оглас ду жан је да из вр ши упла ту га рант ног из но са за уче шће у по ступ ку јав ног над ме та ња и то на те ку ћи ра чун бр.160-461690-69 код Banca Intesa ко ји из но си:
·      за I зо ну:  80.000,00 ди на ра 
·      за II зо ну: 65.000,00 ди на ра 
·      çà III çîíó: 50.000,00 äèíàðà
·      за IV зо ну: 45.000,00 ди на ра 
·      за V зо ну:  35.000,00 ди на ра
Из вр ше њем упла те га рант ног из но са уче сник у по ступ ку при хва та усло ве из јав ног огла са 
Пра вил ни ком о усло ви ма за по ста вља ње при вре ме них мон та жних обје ка та на по вр ши на ма јав не на ме не утвр ђе ни су по себ ни усло ви за по ста вља ње при вре ме них мон та жних обје ка та на по вр ши на ма јав не
на ме не, као што су ло ка ци ја, по вр ши на објек та, од ре ђи ва ње де лат но сти, од ре ђе ни тип, об лик, ди мен зи је, вр сте ма те ри ја ла и сл.
Га рант ни из нос се не вра ћа:
– Ли цу у по ступ ку јав ног над ме та ња ко је, не пот пи ше Из ја ву о при хва та њу усло ва из чла на 16. ове од лу ке
– Уче сни ку ко ме је у по ступ ку јав ног над ме та ња дат део по вр ши не јав не на ме не ра ди по ста вља ња ки о ска,у слу ча ју од у стан ка 
Ли це у по ступ ку јав ног над ме та ња, ко ји је сте као пра во на део по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње ки о ска, пре до но ше ња Од лу ке о ко ри шће њу де ла по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње
ки о ска, ду жно је да упла ти:
· Нај ве ћи из ли ци ти ра ни јед но крат ни из нос у ци љу сти ца ња пра ва ко ри шће ња по вр ши не јав не на ме не ра ди по ста вља ња ки о ска, 
· Утвр ђе ни де по зит на име тро шко ва за укла ња ње објек та са де ла по вр ши не јав не на ме не, на кон пре стан ка ко ри шће ња у из но су од 10.000,00 ди на ра.
Пе ри од на ко ји се да је део по вр ши не јав не на ме не не мо же би ти ду жи од 10 го ди на.
При ја ва тре ба да са др жи:
А. По дат ке о под но си о цу при ја ве и то:
1. За фи зич ка ли ца – име, пре зи ме, адре су, број лич не кар те, ЈМБГ, а у слу ча ју да фи зич ко ли це за сту па пу но моћ ник, ове ре но пу но моћ је за ли це ко је за сту па под но си о ца при ја ве, 
2. За пред у зет ни ке име пре зи ме, адре са,из вод из ре ги стра из дат од стра не ор га на над ле жног за ре ги стра ци ју, у ори ги на лу или у ове ре ној фо то ко пи ји не ста ри ји од 6 ме се ци,број лич не кар те, ЈМБГ, на зив
рад ње, ПИБ и ма тич ни број, а у слу ча ју да пред у зет ни ка за сту па пу но моћ ник ове ре но пу но моћ је за ли ца ко је за сту па под но си лац при ја ве, 
3. За прав на ли ца на зив и се ди ште, из вод из ре ги стра из дат од стра не ор га на над ле жног за ре ги стра ци ју прав ног ли ца, у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји не ста ри је од 6 ме се ци, пу но моћ је за ли це ко је
за сту па под но си о ца при ја ве, ПИБ и ма тич ни број, 
Б. По дат ке о ло ка ци ју за ко ју се при ја ва под но си:
– Ред ни број и адре са ло ка ци је,
– Де лат ност ко ја ће се оба вља ти,
Ц. До каз о упла ти Огла сом пред ви ђе ног га рант ног из но са за уче шће на ра чун бр. 160-461690-69 ко ји се во ди код Banca Intesa
Д.До каз да под но си лац при ја ве не ма ду го ва ња по осно ву из вор них при хо да гра да Пан че ва, о че му се при ла же Уве ре ње Се кре та ри ја та за по ре ску ад ми ни стра ци ју град ске упра ве гра да Панчевa
Сва при ло же на до ку мен та ци ја мо же би ти у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји.
Без ових при ло га, под не та при ја ва не ће се узе ти у раз ма тра ње.
По сту пак јав ног над ме та ња ће се одр жа ти уко ли ко се на Оглас при ја ви јед но за ин те ре со ва но ли це, од но сно ње гов овла шће ни за ступ ник.
Јед но ли це мо же да под не се при ја ву за ви ше ло ка ци ја, с тим што је у оба ве зи да за сва ку ло ка ци ју под не се пот пу ну при ја ву и упла ти тра же ни га рант ни из нос.
ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во је ду жно да пре от по чи ња ња по ступ ка до де ле по вр ши не јав не на ме не при ба ви од над ле жних пред у зе ћа ин фор ма ци ју о мо гућ но сти при кљу че ња на по сто је ћу ко му нал ну ин фра -
струк ту ру.
При ја ве сла ти у за тво ре ном омо ту, пу тем по ште, ис кљу чи во пре по ру че ним пи смом или пре да јом на пи сар ни цу ЈП „Ди рек ци ја”, З. Јо ве Јо ва но ви ћа бр. 6, Пан че во, са на зна ком „ОГЛАС ЗА УЧЕ ШЋЕ У ПО -
СТУП КУ ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА ЗА ДА ВА ЊЕ НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ ДЕ ЛА ПО ВР ШИ НЕ ЈАВ НЕ НА МЕ НЕ РА ДИ ПО СТА ВЉА ЊА КИ О СКА, ОЗНА ЧЕН РЕД НИМ БРО ЈЕМ ____ – НЕ
ОТВА РАЈ”, име и адре су, од но сно се ди ште ли ца ко је кон ку ри ше.
Рок за под но ше ње при ја ва је за кључ но са  14. 08. 2017. го ди не до 10 са ти.
Јав но над ме та ње ће се одр жа ти  14. 08. 2017.го ди не у 12 са ти у со би бр.108, у ЈП „Ди рек ци ја”, Змај Јо ве Јо ва но ви ћа бр. 6 у Пан че ву.
Не пот пу не, не бла го вре ме не и не у ред не при ја ве, не ће се узи ма ти у раз ма тра ње.
По чет ни јед но крат ни из нос у ци љу сти ца ња пра ва за за кљу че ње уго во ра о за ку пу де ла по вр ши не јав не на ме не ра ди по ста вља ња ки о ска из но си 30.000,00 ди на ра.
Уче сник ко ји је по ну дио нај ве ћи јед но крат ни из нос за део по вр ши не јав не на ме не ра ди по ста вља ње ки о ска, ду жан је да од мах, на по зив пред сед ни ка Ко ми си је пот пи ше из ја ву да је по ну дио нај ве ћи јед но -
крат ни из нос са на зна ком ви си не тог из но са, чи ме је јав но над ме та ње за вр ше но.
За ко ри шће ње де ла по вр ши не јав не на ме не, пла ћа се ло кал на ко му нал на так са, у ви си ни и на на чин од ре ђен Ре ше њем Град ске упра ве гра да Пан че ва - Се кре та ри ја та над ле жног за по сло ве по ре ске ад ми -
ни стра ци је, а ко је се до но си на осно ву Од лу ке Скуп шти не гра да Пан че ва о ло кал ним ко му нал ним так са ма, за ви сно од по вр ши не ки о ска и од зо на у ко јој се по вр ши на јав не на ме не на ла зи. 
Ли цу ко је ни је сте кло пра во на део јав не по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње ки о ска, вра ћа се упла ће ни га рант ни из нос у ро ку од 8 да на од ко нач но сти од лу ке о до де ли на ко ри шће ње по вр ши не, јав не
на ме не у упла ће ном из но су , без ка ма те.
Сва по треб на оба ве ште ња у ве зи Огла са мо гу се до би ти у ЈП „Ди рек ци ја”, Змај Јо ве Јо ва но ви ћа бр. 6 или на те ле фон 219-03-00. 
При ли ком над ме та ња оба ве зан је при каз лич не кар те уче сни ка у по ступ ку јав ног над ме та ња, а за пу но моћ ни ка уред но пу но моћ је ове ре но код над ле жног ор га на.
При ло же на до ку мен та ци ја мо же би ти у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји и не сме би ти ста ри ја од шест ме се ци.

Red. Broj Br. Ki. Lokacija Zona Delatnost Tip kioska
Površina kioska 

uključujući i nastrešicu
Lokalna komunalna taksa din/m², na mesečnom nivou

1 34 Svetog Save kod nove Pošte II trgovinska šestougaoni 12,50 do 7m² po 717,00din,a za peostalu površinu po 633,00 din

2 46 Ugao Zmaj Jovine i Svetog Save II trgovinska dupli pravougaoni 18,00 do 7m² po 717,00din,a za peostalu površinu po 633,00 din

3 52 Ružina kod Katoličkog groblja III trgovinska pravougaoni 9,00 do 7m² po 591,00dinara, a za preostalu površinu po 506,00 dinara

4 53 Ružina kod Katoličkog groblja III trgovinska pravougaoni 9,00 do 7m² po 591,00dinara, a za preostalu površinu po 506,00 dinara

5 93
Ugao Oslobođenja i Kneza Mihajla

Obrenovića
IV trgovinska osmougaoni 12,00 do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00 dinara

6 94
Ugao Oslobođenja i kneza Mihajla

Obrenovića 
IV trgovinska dupli pravougaoni 18,00 do 7m² po 464,00 din, a za preostalu površinu po 380,00 dinara

7 54 Ugao M.Trebinjca i M.Obrenovica II trgovinska Panki 7,00
visina zakupnine kioska po 1m² je 1.206din, 

a površine je po 1m² 717 dinara

8 97
Stevana Šupljikca 

kod Evangelističkog groblja
IV trgovinska dupli pravougaoni 7,00 do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00 din

9 113 Stevana Šupljikca preko puta pivare IV trgovinska pravougaoni 9,00 do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00din

10 121 Sremska kod MZ IV trgovinska pravougaoni 9,00 do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00din

11 31 Svetog Save kod nove pošte II ugostiteljska šestougaoni 12,50 do 7m2 po 717,00din, a za preostalu površinu po 633,00din

12 119 Kozaračka kod spomen česme IV ugostiteljska pravougaoni 12,00 do 7m² po 464,00 din. a za preostalu površinu po 380,00 dinara

13 132
Bavaništanski put kod 

Novog groblja
V trgovinska pravougaoni 12,00 do 7m² po 338,00din, a za preostalu površinu po 253,00din

14 133
Novoseljanski put preko 

puta “Davida”
IV trgovinska osmougaoni 12,00 do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00din

15 139 V. Vlahovića i Veljka Petrovića IV trgovinska pravougaoni 9,00 do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00din

16 154 7.jula kod broja 29 IV trgovinska pravougaoni 9,00 do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00din

17 160 Ugao Žarka Zrenjanina I 7. jula IV trgovinska pravougaoni 9,00 do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00din

18 174
Oslobodjenja br. 16 kod 

kružnog toka
IV trgovinska pravougaoni 9,00do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00din



ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из -
да јем ма њи дво со бан
апарт ман са те ра сом,
нов и ле по опре мљен
у апарт ман ском на се -
љу, 200 ме та ра пре из -
во ра Сне жник.
066/624-04-00.
(244042)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на
Зла ти бо ру, ка блов ска,
ин те р нет, ба зен, SPA.
063/719-98-30.
(244531)

ПО ВОЉ НО апарт ман
и со бе, Ба ња Вруј ци,
из да јем. 065/608-03-
66. (244539)

ЗЛА ТИ БОР, апарт ма -
не из да јем. 064/142-
78-27. (245210)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
ба њи Вруј ци. Тел.
064/368-80-19.
(245305)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не у
Со ко ба њи, кли ма, ин -
тер нет, ТВ, по гле да ти
на сај ту www.apart-
maniharmonija-soko-
banja.info Aпартмани
Хар мо ни ја.  018/837-
717, 065/616-81-97.
(245230)

ПО ВОЉ НО ле то ва ње:
Шу шањ, пун пан си он,
пре воз, 20. ав гу ста по -
пуст. 064/193-15-92. 

СО КО БА ЊА, из да јем
нов че тво ро кре вет ни
јед но со бан стан код
Бо ри ћа. 064/507-20-
84. (245383)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050, 063/329-
464. (245288)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре ла -
ци је по Ср би ји с ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, ку ти је,
фо ли ја за за шти ту на -
ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес -
пла тан до ла зак и про -
це на по сла. Пла ћа ње
мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com (245234)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон -
чић” – Бо рис, ком би -
јем и ка ми о ном, Вој -
во ди на, Ср би ја, са или
без рад ни ка.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-
74.(245234)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Бо рис – ком би -
ји ма, ка ми о ни ма, про -
фе си о нал но, еки па
рад ни ка, све ре ла ци је
по Ср би ји, от куп на -
ме шта ја.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(245234)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро -
бе „Бом бон чић” – Бо -
рис – ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, еки па рад -
ни ка, мон та жа, де -
мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па ко -
ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com (245234)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, Вој во ди на,
Ср би ја, са или без
рад ни ка. Нај по вољ ни -
је. Иван. 
063/107-78-66.
(245234)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства -
ри ком би јем и ка ми о -
ном, про фе си о нал но,
еки па рад ни ка, све
ре ла ци је по Ср би ји,
от куп на ме шта ја.
Иван. 063/107-78-
66.(245234)

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по -
став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај -
јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(245191)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто -
ла ри ја, ро лет не, ко -
мар ни ци, ве не ци ја не -
ри, све за ве се, тен де,
хар мо-вра та, ро ло-за -
шти та. 063/816-20-98,
013/351-498. 
(245245)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је,
при кључ ка во де и ка -
на ли за ци је. Од 0-24
са та, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/235-
39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(245191)

РО ЛО-НА Ј вам ну ди
по прав ку, уград њу:
ро лет ни, вне ци ја не ра,
тра ка стих за ве са, ро -
ло-ко мар ни ка, хар мо-
вра та, туш-ка би на,
ро ло-че лич на за штит -
на вра та, тен да. Ми
смо нај ква ли тет ни ји,
нај јеф ти ни ји, са нај -
ве ћом га ран ци јом.
Про ве ри те. 013/344-
594, 063/894-21-80.
(245195)

ПЕР ФЕКТ: фа са де, зи -
да ње, мал те ри са ње,
гле то ва ње, кре че ње,
ла ми на ти, ке ра ми ка,
кро во ви. 063/122-14-
39. Ми ле. (245326)

ТА ПА ЦИ РА ЊЕ и по -
прав ка на ме шта ја.
060/600-14-52.
(245273)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Би бац”, ан ти ба ке риј -
ско и дез ин фек ци о но
пра ње те пи ха. Пре воз
бес пла тан. 066/001-
050, 063/329-464.
(245288)

КЛИ МЕ свих ти по ва и
про из во ђа ча сер ви си -
ра мо, по пра вља мо и
угра ђу је мо са ове ре -
ном га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(245368)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, по пра вља мо
ква ли тет но с га ран ци -
јом. „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-
05. (245368)

НЕМ ЦУ, 75/178, по -
треб на же на до
40/175, згод на, за ви -
ше сат но дру штво у
На род ној ба шти, зи ми
код ме не у Бер ли ну.
СМС: 064/360-33-75.
(244082)

ИНВ. ПЕН ЗИ О НЕР,
1969, тра жи же ну ра -
ди бра ка, слич них го -
ди на. 065/672-87-01.
(245106)

СТА РИ ЈИ га лан тан го -
спо дин, тра жи де вој -
ку-же ну за по вре ме не
су сре те, из ла ске, про -
вод, ле то ва ње.
063/878-40-52.
(245112)

ПО МА ЖЕМ ху ма ни -
тар ци ма ко ји при ку -
пља ју по моћ за ле че -
ње бо ле сни ка.
063/878-40-52.
(245112)

ДЕЧ КО, 32 го ди не,
тра жи озбиљ ну де вој -
ку за дру же ње.
065/675-23-25.
(245250)

СО КО БА ЊА, апарт -
ма ни и со бе, бли зу
цен тра. 
Ка блов ска, дво ри ште,
но во. 061/636-08-57,
063/768-32-68, 
Зо ри ца. 
www.soko-banja.org
(241721)

КРА ШИ ЋИ, апарт ма -
ни 7 – 9 евра,120 м од
мо ра. +38163-243-
859, +38232-679-098.
(243072)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман
на Зла ти бо ру, ка блов -
ска, ин те р нет, ба зен,
SPA. 063/719-98-30.
(244531)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це,
из да јем ку ћу 51 м2,
ле то ва ње, зи мо ва ње,
ви кенд-ту ре. 063/802-
58-36. (245003)

ЛЕ ТО ВА ЊЕ у Шу шњу
код Ба ра, по вољ но.
Тел. +382-67-834-996.
(243777)

ИЗ ДА ЈЕМ нов апарт -
ман у Со ко ба њи, КТВ,
пар кинг. 
060/327-27-10.
(245254)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни -

ма осим сре дом.

БО ЖИ ДАР ЛО ЈА НИ ЦА

23. ју ла 2017. го ди не, опро сти ли смо се од на шег

ко ле ге, јед ног од чла но ва злат не ге не ра ци је Тех -

нич ке шко ле у Кра гу јев цу.

Не ка му је сла ва и хва ла за све што је учи нио у

жи во ту.

Ге не ра ци ја 1952/1956 СТШ Кра гу је вац
(56/245173)

СТА НА 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

12. VI 1942 – 29. VII 2017.

Не до ста јеш нам...

Оста ви ла си ве ли ку

пра зни ну у на шим ср -

ци ма.

Твој ЖЕЉ КО и тво ја

МИ ЛИ ЦА

(93/245371)

По след њи по здрав дру -

га ри ци 

СТА НИ

Са мо да си ме бар ма ло

по слу ша ла, би ло би

дру га чи је. 

Нек ти је ла ка цр на зе -

мља.

КА ТИ ЦА с по ро ди цом

(94/4724)

1. ав гу ста 2017. на пу стио нас је, у 87. го ди ни, наш во ље ни су пруг и

отац

МИ ЛЕ ТА ДИ МИ ТРОВ
из Са ку ла

Хва ла ти за сву до бро ту и љу бав ко ју си нам дао. По но сни смо што
смо те има ли. Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

ЈО ВАН КА и ИВА НА

(75/245294)

По чи вај у ми ру

ЖИ ВАН 

СТА ЈИЋ
25. XII 1939 – 26. VII 2017.

Во ли мо те.

МА РА и МИ ЉАН

(1/245022)

AL MEX d.o.o. Pan če vo ras pi su je kon kurs za

sle de će rad no me sto:

IT AD MI NI STRA TOR

1 iz vr ši lac 

Opis po sla:

– Po zna va nje Mic ro soft Win dows ope ra tiv nih si ste ma i

apli ka ci ja 

– Po zna va nje ra ču nar skih mre ža 

– Is ku stvo u ra du sa Win dows ser ve ri ma (2008r2 i 2012)

i vir tu el nim ma ši na ma 

– Odr ža va nje po sto je će ra ču nar ske opre me i in sta li ra nje

no ve opre me 

– Ad mi ni stra ci ja vi deo nad zo ra i si ste ma rad nog vre me na

– Ad mi ni stra ci ja MAIL ser ve ra i web saj ta

– Pru ža nje teh nič ke po drš ke za po sle ni ma

Uslo vi: 

-    VSS

-     Rad no is ku stvo na istim ili slič nim po slo vi ma

-     Zna nje en gle skog je zi ka

-     Vo zač ka do zvo la B ka te go ri je

-     Sprem nost na tim ski rad i do bre or gаni za ci o ne spo -

sob no sti

Na po me na:

Pred nost ima ju kan di da ti sa is ku stvom iz obla sti in for -

ma ci o nih teh no lo gi ja.

Mail adre sa na ko ju mo že te sla ti CV je 

zaposlenje@almex.rs

Kon kurs je otvo ren do     10. 08. 2017.

„LIVEX” DOO

Livnici u Pančevu potrebni radnici
– više izvrsilaca mašinske struke:

– Bravari, zavarivači, kalupari, pecari, pomoćni rad-

nici.

Poželjno mlađe osobe, sa iskustvom do dve godine, na

sličnim poslovima. 

Prijave na telefon 013/370-575, mob. 064/641-77-68 i

064/641-77-67. 

Mlinu „Ninić” potrebni sledeći radnici:
– poljoprivredni tehničar

– mašinski tehničar

– elektrotehničar

– elektromehaničar

– mašinbravar

– fizički radnici

– trgovac

Radno iskustvo jedna godina.

Biografiju doneti lično u Ul. Bavaništanski put 268, Pan-

čevo.

Konkurs je otvoren do popune radnih mesta.

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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18. ју ла 2017. го ди не пре ми нуо је наш

МИ ЛО РАД АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ СА ВА
До бар су пруг, отац, све кар, де ка и пра де да, ко га

ће мо чу ва ти од за бо ра ва, пам ти ти по до бру и по -

но си ти се што смо га има ли.

Тво ји: су пру га ЈА СМИ НА, син РА ДО СЛАВ, 

ћер ка СЛА ВИ ЦА, зет СТО ЈАН, сна ја ДУ ШИ ЦА,

уну ци ДЕ ЈАН, ДРА ГАН и ТА ЊА 

и пра у ну ка МИ ЛА
(4/244023)

По след њи по здрав

ТРА ЈАН КИ ГР ГОВ СКИ
1939–2017.

пре ми ну ла 25. ју ла 2017.

Су пруг ИЛИ ЈА, си но ви ГО ЦЕ и АЦО, уну ка 

ДА НИ ЈЕ ЛА, зет ИГОР и мно го број на род би на 

и при ја те љи
(23/245080)

25. ју ла пре ми нуо је наш

МИ ЛОШ ВА СИ ЉЕ ВИЋ
1955–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем су пру га 

БОГ ДА НА, си но ви ДА ЛИ БОР и ВЕ ЛИ БОР,

сна ја ЈЕ ЛЕ НА и уну ци МИ ЉАН и ЈО ВАН

(25/245086)

По след њи по здрав

МИ ЛИ ЦИ ТАН КО
За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Ћер ка ЛА НА, зет МИ РО СЛАВ, уну ци МИ О ДРАГ и СТЕ ВАН

(26/245087)

30. ју ла 2017, у 78. го ди ни, на пу сти ла нас је на ша

дра га су пру га, мај ка и ба ка

МИ ЛИ ЦА ТАН КО
Не до ста ја ће нам тво ја не жност, пле ме ни тост,

љу бав и по жр тво ва ност ко ју си нам не се бич но

пру жа ла.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг ПЕ ТАР, ћер ке ЗИ ТА 

и СВЕ ТЛА НА с по ро ди ца ма
(27/245088)

По след њи по здрав дра -

гој мај ци

МИ ЛИ ЦИ

Ћер ка ЗИ ТА, 

зет МИ ХАЈ ЛО 

и унук АН ДРЕЈ

(28245088)

Дра гој тет ки

МИ ЛИ ЦИ 

ТАН КО

по след њи по здрав од 

ЉУ БИ ЦЕ, СТЕ ВЕ

и ЈЕ ЛИ ЦЕ с по ро ди цом

(35/245117)

Опра шта мо се од на ше

во ље не

МИ ЛО СА ВЕ

СНОЈ

рођ. Ра дак

1937–2017.

Ожа ло шће ни: су пруг,

брат, се стре и оста ла

род би на

(41/245126)

Дра гој сна ји и уј ни

МИ ЛИ ЦИ 

ТАН КО

Ве ли ко хва ла за све.

По след њи по здрав од

МА РИ ЈЕ и НЕ ШЕ

(43/245130)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

МИ ЛИ ЦА ТАН КО
Ста на ри згра де у Бра ће

Јо ва но вић 16-а
(45/245140)

31. ју ла 2017. пре ми ну ла је на ша

ДА РИН КА ВИ ТАС

По но сни смо што смо те има ли, а мно го ту жни што смо те из гу би ли.

Тво ји: су пруг МИ ЛАН, син ДРА ГАН, ћер ке МИЛ КА и ДРА ГА НА,

сна ја НА ТА ША, зе то ви МИР КО и ДРА ГАН, уну ци БИ ЉА НА, 

МИ ЛАН, МИ О ДРАГ, СР ЂАН, ЈО ВА НА, ЕМА и НА ЂА и пра у ну ци

ИТА НА, АТА НА СИ ЈЕ, АНА СТА СИ ЈА и МИ ХАЈ ЛО

(48/245151)

По след њи по здрав сна хи

ДА РИ

од де ве ра НИ КО ЛЕ 

с по ро ди цом ВИ ТАС

(49/245150)

На ша дра га тет ка

МИ ЛИ ЦА 

ТАН КО

Оста ће нам у ср цу као

оли че ње сна ге, упор но -

сти, хра бро сти и до бро те.

Ње ни: ТА ЊА и СА ВА

(61/245205)

МИ ЛИ ЦА 

ТАН КО

Дра га мо ја нај бо ља при -

ја те љи це, оста јем упла -

ка на и ту жна.

Ан ђео си би ла, ан ђе ли

не ка те до че ка ју.

Тво ја МИ РА и БРАН КО

(62/245205)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

ба ба ВЕ РИ
С по што ва њем 

по ро ди ца КРА ЧУ НОВ
(32/245108)

На ша дра га

ВЕ РА ВИГ ЊЕ ВИЋ
пре ми ну ла је 28. ју ла 2017, у 84. го ди ни. Са хра -
на је оба вље на 29. ју ла 2017, у при су ству мно го -
број не род би не и при ја те ља.

С љу ба вљу и по што ва њем успо ме не ће чу ва ти
си но ви ДУ ШКО и ИЛИ ЈА, сна је СЛА ВИ ЦА и

МИР ЈА НА, уну ци СЛО БО ДАН, БРАН КО, МИ ЛАН
и МИ РО СЛАВ, уну ка АНА, сна је МИ РО СЛА ВА,

АНА и СА ЊА, зет МИ РО СЛАВ, пра у ну ци МИ ЛОШ,
ЛУ КА и МА ТИ ЈА и пра у ну ке УНА, СА ВА НА и ХЕ ЛЕ НА

(66/245241)

По след њи по здрав дра гој

при ји

ВЕ РИ ВИГ ЊЕ ВИЋ
СТЕ ВАН и МИР ЧЕ 

КР СТЕВ СКИ с по ро ди цом

(67/245241)

По след њи по здрав при ји

ВЕ РИ 
ВИГ ЊЕ ВИЋ

АНА и ЈЕ ЛЕ НА ЈОВ ЧИЋ
(69/24525

По след њи по здрав во ље ној су пру зи и мај ци

АТА НА СИ ЈИ СА ВИЋ
од ње них нај ми ли јих.

Су пруг МИ ЛАН, син ДУ ШКО и ћер ка ДУ ШАН КА

(83/245328)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је пре ми -

нуо наш су пруг, отац и де да

МОМ ЧИ ЛО НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

Жи ве ћеш док жи ви мо и ми. Хва ла ти за све што

си нам пру жио у жи во ту. 

Ве чи то за хвал ни: су пру га ДИВ НА, син НЕ НАД,

сна ја МА РИ ЈА НА и унук МЛА ДЕН
(84/245334)

31. ју ла 2017, по сле

крат ке и те шке бо ле сти

пре ми нуо је мој брат

МОМ ЧИ ЛО 
НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

1945–2017.
За у век ћеш жи ве ти у
на шим ср ци ма.

Твој брат МИ ШКО
с по ро ди цом

(85/245334)

Мој во ље ни брат ис пу стио је сво ју пле ме ни ту ду -

шу 31. ју ла 2017. 

МОМ ЧИ ЛО НЕ ДЕЉ КО ВИЋ
1945–2017.

Ожа ло шће на се стра ПЕР СА са си но ви ма 

ЗО РА НОМ и НЕ ШОМ с по ро ди ца ма
(86/245335)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

По след њи по здрав дра -

гој

МИ ЛИ ЦИ 

ТАН КО

С љу ба вљу 

и по што ва њем ДО ДА,

ЗО РИ ЦА, АДРИ ЈА НА,

АЛЕК САН ДАР

и ЈО ВИ ЦА

(92/245370)
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СЕ ЋА ЊЕ

ЗОЛ ТАН АПРО 

2. V 1963 – 9. VIII 1982.

Увек у ср цу и ми сли ма.

С љу ба вљу ма ма 

МУ ЦИ КА, се стра

ИЛУШ и се стри ћи

ИВАН, КРИ СТИ НА 

и ЕСТЕР

(57/245179)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ РА 

КО СТЕВ СКА

1965–2004–2017.

С по што ва њем 

по ро ди це КО СТЕВ СКИ

и МИЦ КОВ СКИ

(60/245203)

5. ав гу ста 2017, у 10.30, да је мо че тр де се -

то днев ни по мен за на шу дра гу и во ље ну

БРАН КУ ГРУ БОР
рођ. Де ле тић

1953–2017.

Би ла је ве ли ка и мај ка, и су пру га и друг. 

Хва ла ти за све.

Тво ји нај ми ли ји

(63/245218)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂО КО ВИЋ

МИ РО СЛА ВА                ВИ ТО МИР
1930–2007.                               1924–1994.

Успо ме ну на вас чу ва ју ва ши нај ми ли ји
(64/245227)

ЂУ РА КЕ РИЋ

Вре ме про ла зи, а ту га и

бол у ср цу веч но оста ју.

Су пру га СТАН КА

с де цом

(68/245246)

9. ав гу ста, на Но вом

гро бљу, да ва ће мо че тр -

де се то днев ни по мен на -

шој во ље ној

РАД МИ ЛИ 

ПР СТО ЈЕ ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Си но ви ВЛА ДА 

и ЗО РАН, сна је 

СЊЕ ЖА НА и ДРА ГА НА

и уну ка МИ ЛИ ЦА

(71/245267)

4. ав гу ста 2017. на вр ша ва ју се две го ди не от кад

нас је на пу стио наш во ље ни

ДРА ГАН ГА ВРИ ЛО ВИЋ

По мен ће се одр жа ти у пе так, у 10 са ти, на гро -

бљу Ко теж.

Увек си у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Мај ка ЗОР КА и ћер ка НИ НА
(70/245260)

ДРА ГАН 

ГА ВРИ ЛО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

СА ШКА и МИ ЛИ ЦА 

(36/245122)

Ше сто го ди шњи по мен су пру гу, оцу, де ди и пра -

де ди

ГА ВРИ ЛУ ЈО ВА НО ВИ ЋУ

Вре ме про ла зи, а бол и ту га би ће веч ни.

По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји
(73/245277)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДИ МИР

РАЈ КО ВИЋ

1969–1987. 

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји

(74/245289)

Че тр де сет да на од смр ти на шег та те

ЗОЛ ТА НА ОБЕРК НЕ ЗА
1962–2017.

Кћер ке ТИ ЈА НА и МАР ТИ НА,

си но ви ДА ВИД, АЛЕК САН ДАР и ЗО ЗА

(72/245

На вр ша ва се пет на ест го ди на од смр ти на ше

мај ке

ЦВЕ ТЕ БУР САЋ
9. VIII 2002 – 9. VIII 2017.

Ми ла, не за бо рав и ту га су веч ни.

Тво ји нај ми ли ји
(78/245311)

МИ ЛИ САВ 

МИ ЛО ВА НО ВИЋ

МР КИ

На вр ша ва се по ла го ди -

не ка ко си нас на пу -

стио, а ту гу у на шим ср -

ци ма не мо же вре ме да

из бри ше...

У ср цу те чу ва ју тво ји

нај ми ли ји...

Су пру га МИР ЈА НА, син

ЖАР КО и ћер ка 

ДА НИ ЈЕ ЛА 

с по ро ди ца ма

(79/245314)

МИ ЛИ САВ 

МИ ЛО ВА НО ВИЋ

Дра ги наш чи ка Мр ки.

Све под се ћа на те бе...

Мно го нам не до ста -

јеш...

Тво ји: ЦЕ ЦА, ЂО ЛЕ,

МИ ХАЈ ЛО и ИЛИ ЈА

(80/245314)

10. ав гу ста на вр ша ва се

шест ме се ци

МИ ЛИ САВ 

МИ ЛО ВА НО ВИЋ

МР КИ
Дра ги бра те, от кад те

не ма, ту гу јем и пла чем

сва ког да на.

Тво ја се стра ДРА ГИ ЦА

с по ро ди цом

(81/245314)

4. ав гу ста на вр ша ва се

го ди на от ка ко је пре ми -

нуо наш

ПЕ ТАР 

ДО ТЛИЋ

Успо ме ну на ње га чу ва

су пру га МИ ЦА 

с по ро ди цом

(82/245317)

Дво го ди шњи по мен

дра гом оцу, та сту и де ди

СТЕ ВА НУ 

ЂЕР ФИ ЈУ

Вре ме про ла зи, али бол

у ср цу оста је за у век.

Тво ји нај ми ли ји

(88/245344)

5. ав гу ста 2017. го ди не

на Но вом гро бљу, у 11

са ти, да ва ће мо го ди -

шњи по мен на шем дра -

гом

НЕ БОЈ ШИ 

ЈО ВА НИ ЋУ 

МЕ ДИ

Сва ког да на не до ста јеш

ви ше не го прет ход ног

Тво ји нај ми ли ји

(87/245341)

ЈО ВАН КА ЗА КОВ
1997–2017.

И да ље си у на шим ми -

сли ма.

Твој син ИГОР

(90/245366)

ЈО ВАН КА ЗА КОВ
Вре ме про ла зи, успо ме -

не оста ју.

Твој друг ПЕ РА

(91/245367

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН ЛАЦ КО ВИЋ
3. VIII 2007 – 2017.

До шла је де се та го ди на от ка ко те не ма, вре ме

про ла зи, а бол и ту га су све ја чи. Мно го нам не -

до ста јеш. 

Тво ји: су пру га НА ДА, си но ви ЗО РАН и ДРА ГАН,

уну ци ДА ДА, ТИ НА, ДА ЦА и МИ КИ и пра у ну ци
(95/245381)

1. ав гу ста 2017. из не на да нас је оста вио да ту гу -

је мо

РА ДИ ЦА ДА МЈА НОВ
1945–2017.

Ра ди це, тво ја Су за на ће те ве чи то во ле ти и ни ка -

да те не ће за бо ра ви ти.

Са хра на ће се оба ви ти 3. ав гу ста  2017, у 17 са ти,

на гро бљу у Ко ва чи ци. 

СУ ЗА НА
(76/243508)

РА ДИ ЦА ДА МЈА НОВ
1945–2017.

По след њи по здрав дра гом и ми лом бра ту Ра ди ци од

ЗДРАВ КА, ЗО РА НА и СА ШЕ

(77/245309)

МИ О ДРАГ 

ЈО ВА НО ВИЋ

По след њи по здрав 

на став ни ку Ми ле ту од

по ро ди це ГВО ЗДЕ НАЦ

(89/245355)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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У су бо ту, 5. ав гу ста, на Но вом гро бљу, у 10

са ти, два ће мо дво го ди шњи по мен на шем

ЈО ВА НУ ЋИ РО ВИ ЋУ
ЈО ЦИ ЋИ РИ

1987–2015.

Тре ба схва ти ти не схва тљи во и при хва ти -
ти не при хва тљи во, а две го ди не про ђе,
наш ми ли Да ци, од твог од ла ска ме ђу ан -
ђе ле Бож је, али ти ћеш увек и за у век би ти
с на ма и уз нас, у на шим ср ци ма, ми сли ма
и се ћа њи ма. Во ли мо те.

Тво ји: ма ма ЉИ ЉА НА, та та МИ ЛОШ,
брат МАР КО и сна ја НЕ ВЕ НА

(19/245083)

Две го ди не про ђе от кад не ма бра та мог

ЈО ЦЕ ЋИ РЕ
1987–2015.

Не ма ви ше бра та мог, бра та мог ро ђе ног,

је ди ног, узео га се би Бог. 

Ба ти це, ти си увек у мо јим ми сли ма и се -

ћа њу на на ша дру же ња и пу то ва ња.  Би ло

где да сам ја и ти си ту, јер са мо је не бо из -

ме ђу нас.

Твој ба ти ца МАР КО и снај ка НЕ НА

(20/245083)

Две го ди не не ма на шег дру га ра

ЈО ЦЕ ЋИ РЕ
1987–2015.

Дру же наш, где год да смо ми: на Зве зда -

ри, на Ади, у Зе му ну, Ужи цу, Се вој ну, Гу -

чи, Бир фе сту, Ег зи ту... са на ма си и ти.

Зна мо, се ћа мо се, пам ти мо...

Дру же, по чи вај у ми ру са ан ђе ли ма не бе ским.

Тво ји дру га ри: НЕ ША, СЊЕ ЖА, АЦА,

ИВА, ДУ ЛЕ ЕН ГЛЕЗ, СР КИ, ЗО КИ 

СЛО ВЕ НАЦ, ЗО КИ БОЈ, МУ КИ, ЉУ БИ ЦА

и РУ ЖИ ЦА

(21/245084)

У су бо ту, 5. ав гу ста, у 11 са ти, на Но вом пра во -

слав ном гро бљу, одр жа ће мо јед но го ди шњи по -

мен на шој дра гој

ДА НИ ЦИ ТА РА ЈИЋ

Вре ме про ла зи, ту га и бол не пре ста ју. За у век те

но си мо у ср цу и ми сли ма.

Тво ји си но ви СТЕ ВАН и ГА ЛЕ с по ро ди ца ма
(16/245069)

СЕ ЋА ЊЕ

На вр ша ва се пет го ди на од смр ти на шег дра гог су пру га, оца, де де,

све кра и та ста

РА ДИ ВО ЈА МИ ЛИ ЋА
2012–2017.

Ако је смрт ја ча од жи во та, ни је од љу ба ви.

Тво ја по ро ди ца

(22/245077)

1. ав гу ста 2017. на вр ша ва се пет го ди на од смр ти на -

шег дра гог

НИ КО ЛЕ СТО ЛЕ СКОГ
За у век за хвал ни: су пру га БЛА ГИ ЦА, си но ви СА ША 

и СИ НИ ША с по ро ди ца ма

(31/245104)

Ше сто ме сеч ни по мен 

ДУ ШКИ 

СТЕ ВА НО ВИЋ

из Омо љи це

Су пруг УГЉЕ ША, син

ДЕ ЈАН и ћер ка 

ДА НИ ЈЕ ЛА

(37/245123)

5. ав гу ста, у 11 са ти, на омо љач ком гро бљу да је мо че -

тр де се то днев ни по мен на шој дра гој

МИ ЛИ ЦИ ГР ЧИЋ
МИ ЈА, СТЕ ВА, СНЕ ЖА и ЈЕ ЛА

(38/245124)

МИ ЛИ ЦА ГР ЧИЋ
Не мо же вре ме љу бав да из бри ше.

БО ЈА НА и МИР КО

(39/245124)

2. ав гу ста 2017. на вр ши -

ло се го ди ну да на от ка да

ни је с на ма наш дра ги

ИЛИ ЈА 

ЛА ЗА РОВ

С по што ва њем 

по ро ди ца ЛА ЗА РОВ

(42/245128)

Ту жно се ћа ње

ЂОР ЂЕ 

СТО ЈА КОВ 

1937–2002.

Успо ме ну на те бе чу ва

син ДРА ГАН

с по ро ди цом

(44/245134)

БО ГО МИР 
АЛЕК СИЋ

Во ле те, бо лу ју и па те. 
СЕ КА, НА ЦА, ВЕ ЦА 

и ИВА НА с по ро ди ца ма

(46/245143)

У су бо ту, 5. ав гу ста 2017. го ди не да је мо ше сто ме сеч ни

по мен на шој 

ЈУ ЛИ ЈА НИ МИ ЛИ КИЋ
Хва ла ти за све што си не се бич но де ли ла с на ма. 

Тво ји нај ми ли ји

(47/245147)

СЕ ЋА ЊЕ

ЕВИ ЦА МИ ТИЋ
13. V 1931 – 11. II 2017.

Иа ко ни си с на ма и да -

ље жи виш у на шим ср -

ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг

ВЕЉ КО, ћер ка ВЕ РА,

уну ци ДЕ МИР 

и ВЕЉ КО с по ро ди цом

(50/245152)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЉА НА 

МИР ЧЕ ТИЋ

2004–2017.

Док је нас, жи ве ће и се -

ћа ње на те бе.

Син ЈО ВАН и сна ја 

ЉИ ЉА НА 

с по ро ди ца ма

(51/245153)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

БЕ ЛА КИШ

1970–1997.

Увек ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(52/245155)

У су бо ту, 5. ав гу ста

2017. да ће мо че тр де се -

то днев ни по мен на Ста -

ром пра во слав ном гро -

бљу, на шем

ЖИ ВИ 

КРЕ ЦУ ЉУ

Ње го ви нај ми ли ји

(53/245156)

5. ав гу ста 2017. на вр ша ва се по ла го ди не от ка ко

ни је ви ше с на ма

МА РИ ЈА КУ РУ ЧЕВ
По мен ће се одр жа ти у су бо ту, у 10 са ти, на Ка -

то лич ком гро бљу.

Хва ла ти за сву љу бав, то пли ну, пле ме ни тост и

по жр тво ва ност.

Тво ји нај ми ли ји
(55/245166)

3. ав гу ста на вр ши ло се де вет го ди на от кад те не ма

ВЛА ДИ МИР М. СТОЈ СА ВЉЕ ВИЋ
1935–2017.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Твој брат СВЕТ КО с по ро ди цом
(59/245197)

МИ РО СЛАВ

МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ

рођ. 14. V 1950 – 15. II 2017.

Ли пи ка,про шло је по ла

го ди не от ка да си нас

на пу стио.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји: МИ ЋА, ЗО КИ 

и ЦИ ЦА

(58/245184)

Се ћа ње на на ше дра ге

ПЕ ТРИ ЈА      МА РА          ЈЕФ ТА

ЂОР ЂЕ ВИЋ  АР СЕ НОВ  ЂОР ЂЕ ВИЋ

15. IX 1994. рођ. Ђор ђе вић

18. VIII 1997. 25. X 1997.

С љу ба вљу и по што ва њем њи хо ви нај ми ли ји
(54/245160)

У су бо ту, 5. ав гу ста, у 11
са ти, на Пра во слав ном
гро бљу да ва ће мо го ди -
шњи по мен 

ЕМИ ЛИ ЈИ 
РАЈ КО ВИЋ
За у век те во ле тво ји 

си но ви ДРА ГАН 
и ЗЛАТ КО 

с по ро ди ца ма 
и се стра ВА НА

(65/245241)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

МИ ЛУ ТИН ВУ ЈО ВИЋ

Во ље ном су пру гу, оцу, све кру и ђе ду.

Ма ло је ре чи да би се опи са ла ту га и бол за то бом.

Ма ло је су за да би те опла ка ли. Цје лог жи во та био си бо -

рац и до био све бит ке. 

У по след њој, за жи вот ни си ус пјео.

Не ка те у ти ши ни вјеч ног ми ра пра ти на ша љу бав ја ча од

за бо ра ва.

Су пру га МИР ЈА НА, син МИ ЛОШ, сна ха КА ТА РИ НА 

и уну ка ЛЕ НА
(2/244403)

3. ав гу ста  2017. на вр ша -

ва ју се две го ди не от ка -

ко ни је с на ма наш дра -

ги су пруг, отац и де да

МИ ЛОШ 

ПО ПО ВИЋ
1945–2015.

С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

Су пру га ЗО РА, син 

ЗО РАН и ћер ка 

МИ ЛИ ЦА с по ро ди ца ма

(6/245047)

3. ав гу ста је две го ди не

мом су пру гу

МИ ЛО ШУ 

ПО ПО ВИ ЋУ

Две го ди не у мом ср цу

ту га, на гро бу ти ши на, а

у ку ћи ве ли ка пра зни на.

Тво ја су пру га ЗО РА

(7/24504

10. сеп тем бра је ше сна -

ест го ди на мо јој за о ви

МИ ЛИ ЦИ
СТАР ЧЕ ВИЋ

рођ. По по вић
Нај леп ше успо ме не на
те бе оста ју веч но да жи -
ве у ме ни.

Тво ја сна ја ЗО РА
с по ро ди цом

(8/245047)

ЖИ ВАН 

СТО ЈА НОВ

2009–2017.

Осам го ди на те вер но

пра ти наш ум и на ше

ср це, са се том и ту гом.

Тво ји: КЕ КА, ДУ ШКО 

и ВЕ РА с по ро ди цом

(10/245050)

Три го ди не от ка ко ни си

с на ма

ЖАР КО 

СТО ЈА НОВ

Чу ва мо успо ме ну на те бе.

По ро ди ца СТО ЈА НОВ

(11/245052)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 

ТУ ЦИЋ

2002–2017.

Не до ста јеш ми та та.

БА ТА

(13/245056)

СЕ ЋА ЊЕ

Пет го ди на без дра гог и мно го во ље ног су пру га,

оца и де ке

ЉУ БО ДРА ГА АК СЕН ТИ ЈЕ ВИ ЋА

У на шим си ср ци ма и ми сли ма за у век.

Тво ји нај ми ли ји
(14/245064)

ЗОР КА ОБ РА ДО ВИЋ
1. VIII 2014 – 1. VIII 2017.

У мом ср цу бол и ту га, на гро бу ти ши на, у мом до му ма -
ма ве ли ка пра зни на.

С то бом у ми сли ма тво ја ћер ка ЉИ ЉА с по ро ди цом

(15/245065)

ВЛА ДИ МИР

ЈАН КО ВИЋ

2010–2017.

Ра но мо ја, не до ста јеш

ја ко. Ни шта ви ше ни је

као пре.

Тво ја ћер ка СЛА ЂА 

с по ро ди цом

(17/245072)

Шест ту жних го ди на ни је с на ма во ље ни

наш

МИ ЛО ВАН 

ВУ КО МА НО ВИЋ
12. IX 1932 – 12. VIII 2011.

Су пру га ЉИ ЉА НА с по ро ди цом

(29/245097)

На Ка то лич ком гро бљу, у су бо ту, 5. ав гу -

ста 2017, у 11.30, одр жа ће се пе то го ди -

шњи по мен

АЛЕК САН ДРУ 

С. ПО ПО ВИ ЋУ СА ШИ
дип. ави о ин же ње ру Ша ци из „Утве”

Оста је са мо бол и се ћа ње.

Су пру га НЕ НА, ПО ПО ВИ ЋИ, ТО ДО РО ВИ

и ШУ МА РАК

(30/245103)

Де це ни је про ла зе, али ви сте и да ље у на шим ми -

сли ма и се ћа њи ма

ПАР ЧЕ ТИЋ

ТИ БЕ РИ ЈЕ              МИ ХАЈ ЛО

1977–2017. 1991–2017.

Ва ши: ЉИ ЉА НА, МАР КО, МА РИ ЈА и ОЛ ГА
(34/245111)

5. ав гу ста, у 11 са ти, на
гро бљу у Ба нат ском Бре -
стов цу, обе ле жа ва мо ше -
сто ме сеч ни по мен на шој
ми лој

ЉУ БИ ЦИ 
МИ ЛУ ТИ НОВ

1. III 1964 – 7. II 2017.
Ћер ка ДИ ЈА НА 

и ро ди те љи ЖИ ВА 
и МИ ЛЕ ВА

(3/244975)

СЕ ЋА ЊЕ

БИ РО ШАН ДОР

1970–1998.

Не ма пра вих ре чи да

опи шу вре ме ко је про -

ла зи без те бе, се ћа ња

ко ја не бле де, ра не ко је

на за ра ста ју.

Тво ји нај ми ли ји

(12/245055)

5. VIII 2016 – 5. VIII 2017.

МО МИР СА ВИЋ

Жи ви у се ћа њи ма ње го вих нај ми ли јих

(9/245049)

На вр ша ва се го ди ну да -

на отка ко смо оста ли без

на шег те че, де де и зе та

ПЕ ТРА ГА ЈИ ЋА

1923–2016.

Увек ће мо га се по до -

бром се ћа ти.

По ро ди це МИ ЈИЋ, 

ЛА ЗИЋ и ЂОР ЂЕ ВИЋ

(24/245084)

8. ав гу ста на вр ша ва се

че тр де сет да на от ка да

ни је с на ма на ша дра га

ба ка, се стра, све кр ва и

стри на

РУ ЖИ ЦА 

СТЕ ФА НО ВИЋ

1931–2017.

Ожа ло шће ни: уну ке

АЛЕК САН ДРА 

и ДРА ГА НА, брат

БРАН КО с по ро ди цом,

сна ја ЛЕ ПО СА ВА

и бра та ни ца СИ БИН КА

(33/24

МИ ХАЈ ЛО 

ВУК МИ РО ВИЋ
„Не ма кра ја ту го ва њу...

и не ма кра ја љу ба ви”

во ли мо те.

По ро ди це ВУК МИ РО ВИЋ

и ЈО ВИ ЧИЋ

БО ЖИ ДАР 
БО ШКО ВИЋ

11. VIII 1985 – 11. VIII 2017.
Тво ја уну ка ЈО ВАН КА

ВУК МИ РО ВИЋ
(5/245038)

Ту жно се ћа ње на два де -

сет го ди на без те бе

БРАН КО 

ЉО ТИЋ БА НЕ

Увек во љен, ни кад не за -

бо ра вљен.

Тво ји: ЉИ ЉА НА, ОЉА

и БО БАН

(18/245074)

У су бо ту, 5. ав гу ста, у 11 са ти, на Ка то лич ком

гро бљу, да ва ће мо го ди шњи по мен на шој дра гој

ЉИ ЉА НИ ЦЕ НИЋ

Тво ји: су пруг МИ ЛОШ, ћер ка МА ЈА и си но ви

ПРЕ ДРАГ и НЕ НАД с по ро ди ца ма
(40/245126)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Кра јем сед ми це мо ра ће те да
про ме ни те не ке пла но ве због ста -
ри јег чла на по ро ди це. То ће про -
лон ги ра ти не ке ва ше за ми сли,
што ће се по ка за ти као до бро, јер
ће те ус пе ти да из бег не те не су гла -
си це са са рад ни ци ма. Љу бав ни
пла мен вас гре је свом сна гом.

До би ће те по твр ду да по слов ни
план на ко ме ра ди те има ве ли -
ке шан се да успе и фи нан сиј ски
се ис пла ти. Дај те се би оду шка,
пла ни рај те од мор и опу сти те се.
По сто ји мо гућ ност по зи ва у
ино стран ство. При хва ти те и
ужи вај те.

Иа ко сте се тек при ми ри ли од
бур них до га ђа ја од про шле сед -
ми це, већ вам сле ди но во из не -
на ђе ње. Не мој те би ти не р во зни,
раз дра жљи ви и на крај ср ца.
Про ме не ко је же ли те да на пра -
ви те у свом жи во ту мо ра ће да
са че ка ју.

Че сто за бо ра вља те да са ми гра -
ди мо сво ју сре ћу, као и да смо
са ми од го вор ни за све сво је не у -
спе хе. Ра ди те на се би у овој сед -
ми ци и не до но си те ве ли ке и да -
ле ко се жне од лу ке. Пре кон тро ли -
ши те при ти сак.

Ста ви те ак це нат на свој при ва -
тан жи вот. За про ме ну, до бро
про на ли зи рај те где сте по гре ши -
ли. За јед нич ки од мор ре шио би
мно ге про бле ме ко је има те у
парт нер ским од но си ма. На по -
слов ном пла ну вам се зве зде сме -
ше и мо гу ћа је до дат на за ра да.

Ко ли ко год да бе жи те од исти -
не, она вас су стиг не. Не ре ше ни
про бле ми или по сле ди це ма ле
не ис кре но сти са да до ла зе на на -
пла ту. Не кад ни је ни бит но ко је
крив, са мо је по треб но на ћи ком -
про мис. Не ће те има ти нов ча них
про бле ма.

За бо ра ви те на сво је про бле ме,
јер су ва ма бли ској осо би по треб -
не ва ша по др шка и по моћ. Мо гућ
је из не над ни пут у ве зи с по слом
ко ји оба вља те. Мо жда ће те от пу -
то ва ти у ино стран ство. Ако сте
са ми, мо же те оче ки ва ти див но
по знан ство.

Док се сви од ма ра ју, ви има те
по сла пре ко гла ве. До го во ри ко је
сте на пра ви ли пре из ве сног вре -
ме на и за ми сли с по чет ка го ди не
по ла ко по чи њу да се ре а ли зу ју.
До бар по слов но-фи нан сиј ски пе -
ри од је пред ва ма. За јед нич ки
пут отва ра но ве пла но ве.

Нер во зни сте и на тре нут ке по -
ма ло агре сив ни. Ду го за не ма ру -
је те не ке сво је же ље, а са да је
при ли ка да их са ми се би ис пу ни -
те. По ро дич ни про бле ми ће се
ре ша ва ти и без вас, не мо ра те
би ти за чин сва ки пут.

Пре ста ни те да се по на ша те као
увре ђе но де те. Бу ди те про ми -
шље ни и по ма ло су ро ви, о ко ме
год да је реч на по слу. Не мој те
на се да ти на зам ке бли ског са -
рад ни ка, са се ци те их у ко ре ну.
Пла ни рај те за јед нич ки пут с
парт не ром.

Че ка те већ ду же вре ме да се
свет по кре не у ва шу ко рист, а он
се већ по кре нуо. На пра ви те ве -
ли ко спре ма ње сво јих фи нан си -
ја, али и са рад ни ка, јер ни је баш
све ка ко из гле да. Про ве ри те
сва ку ин фор ма ци ју пре не го што
ре а гу је те.

Про бле ми на по слу не ће се ре -
ши ти ако бу де те са мо не ми по -
сма трач до га ђа ја, али ни ва ша
пре те ра на агре сив ност не ће баш
по мо ћи. На ђи те ме ру, отво ре но
по раз го ва рај те и већ по ла про -
бле ма би ће ре ше но.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
4. ју ла: Ана ста си ју – Ка та ри на Ан ђел ко вић и Ми лан Ста мен ко вић; 10. ју ла: Со фи ју

– Алек сан дра Пет ко вић и Зо ран Ам бруш; 13. ју ла: Ла ну – Са ња и Иван Цвет ко вић,

Та ру – Је ле на Ула мо вић и Вла ди мир Стој ков ски, Ду њу – Ан дреа и Де јан Гру ба; 17.

ју ла: Ан ђел ку – Ма ри ја и Гој ко Ло ја ни ца, Јо ва ну – Сла ви ца Ве лич ко вић и Зо ран Не -

дељ ко вић; 19. ју ла: Ми о ну – Је ле на и Ми лош Мар ков; 20. ју ла: Лен ку – Ва ња и

Или ја Сми ља нић, Ми ли цу – Кри сти на и Ни ко ла Ку кић; 21. ју ла: Ду њу – Са ња и Ми -

лан Мар че тић, Ни ко ли ну – Кри сти на и Ми лан Чи кић, Да ри ју – Маг да ле на и Не бој -

ша Скр чев ски. 

До би ли си на
11. ју ла: Ми ља на – На да и Ми ле Ми тро вић; 13. ју ла: Ми ли ју – Бо ба на и Алек сан дар

Ву ји чић; 14. ју ла: Да ни ла – Де ја на Је ре мић и Де јан Вла јић; 15. ју ла: Алек сан дра –

Дра га на и То ми слав Гли го рић, Ми хај ла – Ма ри ја на и Ма ри ан Пер њак; 16. ју ла: Пе -

тра – Та ња Пе тро вић и Вла ди мир Ни ко лић; 18. ју ла: Стра хи њу – Ма ри ја на и Сла ђан

Ер гић, Лу ку – Ми ли ца Пе шта нац и Зо ран Он дрик, Алек се ја – Ми ли ца Ди ми три је вић

Ни ко лић и Са ша Ни ко лић; 19. ју ла: Ми хај ла – Алек сан дра и Вла дан Сив чев; 20. ју -

ла: Стра хи њу – Ива на Ми трев ски и Иван Мар ган, Сте фа на – Еми ли ја и Са ва Дра гић;

21. ју ла: Јо ва на – Да ни је ла и Мо мир Да мја нов, Бо ри са – Са ња и Мар јан Стан ко вић,

Не на да – Иван ка и Жељ ко Ни ко лић, Аљо шу – Ми о на и Бо рис Ко ма ти на, То до ра –

Сне жа на и Зо ран Де бе љач ки; 23. ју ла: Јак шу – Са ња и Да вид Ни сић.

ВЕН ЧА НИ

22. ју ла: Сне жа на Ле тић и Ми лан Ан дре је вић, Та ма ра Ан дре јић и Ми лан Ма ри чић,

Ди ја на Ћу ић и Мар ко Мар ков ски, Ива на Ди мић и Ду шан Ри стић, Ми ле на Ра до са -

вљев и Да ни ел Ке ле мен, Мир ја на Стој са вље вић и Де жо Тор да, Јо ва на Ма ша но вић

и Не над Ман ку ло вић; 23. ју ла: Сла ви ца Ко ва чић и Ау рел Га ва; 27. ју ла: Сла ви ца

Вра њеш и Ми лан Тр ку ља, Со фи ја Пе јић и Вла ди мир Оцо ко љић.

УМР ЛИ

20. ју ла: Пе три ја Жу тић (1936), Мир ја на То ла нов (1923); 21. ју ла: Дра ган Ве лич ко -

вић (1961), Цви је та Бо дро жић (1948), Бо ри во је По по вић (1944), Си ни ша Ву чу ре вић

(1936), Ана Ми ло ва но вић (1930); 22. ју ла: Ми лан Бе ла ко вић (1936), Је ка Лон чар

(1944), Илин ка Ана ста сов (1950); 23. ју ла: Је ле на Жив ко вић (1958), Ве сна Ада мо -

вић (1961), Ду шан Ра ду си но вић (1944), Ти хо мир На кић (1934), На да Ве ли ми ро вић

(1934), Бо жи дар Ло ја ни ца (1932), Ми хал Ка шћјак (1955), Дра га Ко лар (1927), Јор -

дан Ко стић (1926); 24. ју ла: Ирен Ереш (1931); 25. ју ла: Тра јан ка Гр гов ски (1939),

Пе ра Гру ба нов (1934), Ата на си ја Са вић (1954); 26. ју ла: Сло бо дан Ја њу ше вић

(1942).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Ис пу њаљ ка: са мо стан, ва тро мет, те тра пак, ке ле ра ба,
ли ко ва ти, Јан ко вић. Дво стру ка укр ште ни ца:спрем ност, про гра -
мер, Ро дик, ага, Еги пат, ев, мр ка, узда, на, тур нир, ома, зна ни, Се ге -
ди нац, тра ва ри ца. Сти хов ни ана гра ми: (1)Ан ри Ма тис, (2) псе у до -
ним, (3) „Те сна ко жа”. Су до ку: 143897625, 562143978, 897256341,
724519863, 916438257, 385762419, 238675194, 479321586,
651984732.

Пи там СТА НИ МИ РА

ко је мај стор ки ста,

а он ме ни ве ли:

фран цу ски фо ви ста.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

(2) УМЕТ НИЧ КО ИМЕ

(3) ФИЛМ СКА КО МЕ ДИ ЈА

(1) ФРАН ЦУ СКИ СЛИ КАР

Пр ву ПЕ СМУ ДИ НО

кад је на пи сао,

aуторско име

дру го се би дао.

АНА ЖЕ СТОК на пад сме ха

до жи ви у тре ну

кад Ни ко ла Си мић има

у том фил му сце ну.

ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6

Сло го ви: БА, ВА, ВА, ВИЋ, ЈАН,

КЕ, КО, КО, ЛЕ, ЛИ, МЕТ, МО,

ПАК, РА, СА, СТАН, ТЕ, ТИ,

ТРА, ТРО.

ВО ДО РАВ НО: 1. ка то лич ки ма -

на стир, 2. пи ро тех нич ка ма ни фе -

ста ци ја, 3. ам ба ла жа за теч не про -

из во де, 4. вр ста по вр ћа, 5. сил но

се ра до ва ти не че му, три јум фо ва -

ти, 6. на ша те ни сер ка (Је ле на).

У по себ но обе ле же ним по љи -

ма, чи та но по па ро ви ма од о -

зго на до ле, до би ће те име и

пре зи ме срп ског до бро тво ра,

док то ра пра ва и пред сед ни ка

Ма ти це срп ске, осни ва ча Те ке ли ја ну ма у Бу дим пе шти (на сли ци).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. при пре мље ност, го то вост, 2. ком пју -

тер ски струч њак, софт ве ри ста, 3. аме рич ки те ни сер (Ен ди) – тур ски ве -

ли каш, 4. др жа ва у Афри ци – евен ту ал но (скр.), 5. там на – коњ ски

оглав, 6. пред лог уз ло ка тив – спорт ско так ми че ње с ви ше уче сни ка, 7.

ре ка у Ру си ји – по зна ти, 8. лич ност из тра ге ди је Ла зе Ко сти ћа (Пе ра),

9. ра ки ја за чи ње на тра ва ма.

СУДОКУ

3 8 5

3 9

8 7 2 5

5 6 3

1 5

3 8 2

7 5 1 4

9 3

6 4 7

Су до ку је за го нет ка но ви јег да ту ма, на ста ла у Ја па ну, као

за ни мљи ва игра бр о је ви ма.

Пред ва ма је та бе ла ко ју тре ба по пу ни ти бр о је ви ма, али та -

ко да сва ки ред, сва ка ко ло на и сва ки уну тра шњи ква драт 3

х 3 са др же бро је ве од 1 до 9.

На по ми ње мо да бро је ви не сме ју да се по на вља ју ни у ре ду,

ни у ко ло ни, ни у уну тра шњем ква дра ти ћу.



ни слав Ров ча нин и Срђан
Никић. Вели ку помоћ при
реа ли за ци ји мани фе ста ци је
пру жи ли су Град Пан че во, то
јест Секре та ри јат за зашти ту
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дома ћин ство Вој нов у насе љу
Леан ка на оброн ци ма Дели -
блат ске пешча ре. Све заљу бље -
ни ке у при ро ду који су тог
попо дне ва кре ну ли пут „банат -
ске Саха ре”, на капи ја ма тог
при род ног резер ва та и свог
дво ри шта доче ка ли су чла но -
ви поме ну те поро ди це, на
челу с Боја ном, који је идеј ни
тво рац и коор ди на тор чита вог
дру же ња.

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Ноа
Пре ле па црна жен ка сред њег
раста, ста ра шест месе ци, нај -
пре је спа се на са ули це, а потом
је ста са ла у здра во биће захва -
љу ју ћи хума ним сугра ђа ни ма.

Иако је Ноа пра ви весе љак и
пуна енер ги је, про ве ла је у ста ну
три месе ца, била је фина и добро
се сла га ла с још јед ном жен ком.

Ова дру же љу би ва и вео ма уми ља та куца сада тра жи дом
код неких добрих људи, који све инфор ма ци је могу доби ти
на кон такт-теле фон 063/74-77-385.

Побе гуљ ко
Муж јак лабра до ра про на ђен је пре око
две неде ље на Ново се љан ском путу.
Није чипо ван, нити је имао огр ли цу
или неки при ве зак, тако да је немо гу ће
утвр ди ти чији је.

Момен тал но се нала зи у град ском при -
хва ти ли шту и чека свог или новог вла -
сни ка који ће му пру жи ти сигу ран дом.

При јат не је нара ви и добар пре ма
дру гим живо ти ња ма и људи ма. Кон -
такт-теле фон је 013/352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Спас од ових вре лих дана
може се наћи на обли жњим
купа ли шти ма, рас хла ђи ва њем
осве жа ва ју ћим напи ци ма, уз
помоћ кли ма-уре ђа ја или на
неки трeћи начин.

Али бег од вре ли не асфал та
може да буде вео ма зани мљив
и кори стан, попут шет ње обли -
жњом Дели блат ском пешча -
ром, која је посеб но зани мљи ва
у сми рај дана...

Мани фе ста ци ја „У сми рај
дана”, која се сада већ редов но
одр жа ва послед њих јул ских
дана у Дели блат ској пешча ри,
реа ли зо ва на је и ове годи не,
од 22. до 30. јула.

Све је поче ло отва ра њем
кам па Пла ни нар ско-еко ло -
шког дру штва „Соко”, које је и
глав ни орга ни за тор цело куп не
мани фе ста ци је. Тамо су се
нашли они нај мла ђи, тако зва -
ни соко ли ћи, који су уз будан
над зор ста ри јих могли да осе -
те неке од осно ва сна ла же ња у
при ро ди. Њихо во дру же ње
поче ло је 22. јула, а сутра дан
им је у дру штво дошло и неко -
ли ко вршња ка из Доло ва.

Цен трал ни део мани фе ста -
ци је при ре ђен је седам дана
касни је у попо днев ним сати -
ма. Место оку пља ња било је

ДРУ ЖЕ ЊЕ И СНА ЛА ЖЕ ЊЕ У ПРИ РО ДИ

ШЕТ ЊА ПЕШЧА РОМ У СМИ РАЈ ДАНА

ци је – Месна зајед ни ца и Дом
кул ту ре.

Након увод них речи, кад је
сун це кре ну ло да се спу шта ка
хори зон ту, тач но негде у сми -
рај дана, кре ну ло се у шет њу
кри ву да вим, пра шња вим путе-
ви ма Пешча ре. Више од сто
заљу бље ни ка у при ро ду тог
попо дне ва се кре та ло углав -
ном затра вље ним пешча ним
дина ма, које је још Мари ја
Тере зи ја пошу ми ла не би ли
их сачу ва ла од уда ра ветра. Да
је Пешча ра оми ље но место
фил ма џи ја, могли су се уве ри -
ти сви при сут ни, видев ши кра -
јо ли ке где су сни ма ни неки
наши, али и стра ни вели ки
филм ски хито ви.

И таман кад се гру па шета ча
мало умо ри ла, иза јед не дине
саче ка ла их је и сво јом
песмом раз га ли ла певач ка
гру па КУД-а „Банат ски вез”.
Љуби те љи при ро де затим су
весе ло кре ну ли путем којим је
Слав ко Шти мац у фил му

У при јат ном амби јен ту
истин ског етно-кут ка гости су
могли да се окре пе зани мљи -
вом при чом, песма ма и игром.
У помоћ су при те кли чла но ви
КУД-а „Банат ски вез” оди -
грав ши неко ли ко коре о гра фи -
ја. Поред дома ћи на Боја на
Вој но ва, при сут ни ма су се
испред Пла ни нар ско-еко ло -
шког дру штва „Соко”, као
орга ни за то ра, обра ти ли Бра -

Интер на ци о нал но так ми че ње
у спре ма њу гове ђег гула ша
„Бан гул 7” одр жа но је у неде -
љу, 30. јула, у Новом Селу, а
као и досад, при ре ди ли су га
чла но ви нефор мал не гру пе
„Банат ски тро у гао”. Они су
омо гу ћи ли да тра ди ци ја ове
мани фе ста ци је буде наста -
вље на на задо вољ ство гости ју,
дома ћи на и так ми ча ра, којих
је ове годи не било из Пан че ва,
Доло ва, Сеф ке ри на, Вла ди ми -
ров ца и, нарав но, Новог Села.

Број ни опро ба ни и нео про -
ба ни кули на ри, рас по ре ђе ни у
два де сет три еки пе, оку пи ли су
се тог јутра у хла до ви ни школ -
ског пар ка са жељом да пока жу
уме ће у пра вље њу гула ша, али
и да се добро заба ве. Како су
цен тром села поче ли да се
шире мио ми ри си, док су се
гула ши пола ко крч ка ли на
тихим плин ским пла ме но ви -
ма, тако је све више љубо пи -
тљи вих про ла зни ка ома мље -

них поме ну тим мири сом свра -
ћа ло на ову гастро ном ску
фешту. За при јат ну атмос фе ру,
поред доброг рас по ло же ња
кули на ра и гости ју, заду жен je
био локал ни там бу ра шки трио,
који је уме шно сла гао сти хо ве
доча ра ва ју ћи кули нар ске зго де
и незго де с лица места.

Око подне ва орга ни за то ри су
наја ви ли да је дошло вре ме за
пре да ју узо ра ка гула ша, које је
оце њи вао жири у саста ву: Вио -
рел Бека из Новог Села, Дра ган
Јеро тић из Стар че ва и Душан
Никић из Омо љи це, док је
супер ви зор Недељ ко Гуда ло вић
из Пан че ва над гле дао регу лар -

ност жири ра ња. Напо слет ку,
побед ник „Бан гу ла 7” била је
еки па „Парк Доло во”, испред
две дома ће – „Пау ча ри” и „Бир -
ти ја бар”. Нај бо љи ма су при па -
ли пеха ри и при год ни покло ни,
а сви оста ли доби ли су захвал -
ни це за уче шће.

М. Ј.

ОДР ЖАН СЕД МИ НОВО СЕ ЉАН СКИ „БАН ГУЛ”

Побе ди ли Долов ци, испред две дома ће еки пе

„Вар љи во лето ’68” трчао за
Чехи ња ма, ка рас кр сни ци на
којој су „пору чи ли Крсти ћи да
им се поква рио ауто бус и да ће
даље мора ти пешке” у нашем
нај чу ве ни јем фил му „Ко то
тамо пева”.

Уче сни ци ма мани фе ста ци је
уоп ште није сме та ла шет ња од
шест-седам кило ме та ра. Шта -
ви ше, вео ма рас по ло же ни вра -
ти ли су се код Вој но ва, где су
их доче ка ли там бу ра ши, а
могли су да про ба ју и доло вач -
ке штру дле, вино, мед и дру ге
дома ће спе ци ја ли те те.

Уз дру же ње, песму и игру
спу ште на је заве са на још један
„сми рај дана”. Ипак, сви љуби -
те љи при ро де могу у сво јој
режи ји да посе те насе ље Леан -
ку, дома ћин ство Вој нов и про -
ше та ју Дели блат ском пешча -
ром, која кри је неке чароб не
пре де ле. Наро чи то у тре нут ку
кад се сун це спа ја с хори зон -
том. Баш у сми рај дана...

Н. Радо њин

живот не сре ди не, и „Вој во ди -
на шу ме”, тач ни је Шум ско
газдин ство „Банат” из Пан че -
ва, као и доло вач ке инсти ту -



Леко ви та диња

ЛЕТЊИ САВЕТИ

Све је више мла дих што ула зе у
пре ди ван свет пче ла, а један од
оних за које се може рећи да је
још увек у најбољeм живот ном
добу, јесте Мар ко Шиц из
Стар че ва. Пче лар ством је
почео да се бави с непу них два -
де сет годи на, а прак тич но и
мно го рани је с обзи ром на то
да је у пита њу више ге не ра циј -
ска поро дич на тра ди ци ја.

Овај успе шан про из во ђач
меда током лет ње шеме пре -
до ча ва оно нај о снов ни је што
почет ник тре ба да зна и ура ди
како би могао да се бави пче -
ла ре њем.

Када је јасно да је почет ник
добио здрав рој на пет рамо ва,
од којих су бар три легло, а пре -
о ста ли мед и полен, и допу нио
их сат ним осно ва ма до кра ја
настав ка (у слу ча ју ЛР кошни -
ца то је укуп но десет рамо ва),
потреб но је да ода бе ре лока ци -
ју уда ље ну бар пет кило ме та ра
од места на којем су пче ле
наба вље не. Или, макар, да тамо
про ве ду изме ђу три до пет
дана, коли ко им тре ба да забо -
ра ве рани је ори јен ти ре.

Што се самог поста вља ња
кошни ца тиче, нај и де ал ни је је
да су у некој заве три ни, окру -

же не згра да ма и дрве ћем, да
су окре ну те пре ма југо –ју го и -
сто ку и да, када је сун це у
зени ту, буду у што већој хла -
до ви ни.

Када је реч о набав ци опре -
ме, поред кошни ца и рамо ва са
сат ним осно ва ма, за поче так су
нео п ход ни пче лар ски нож (или
дле то), дими ли ца и заштит ни

шешир, по могућ ству с блу зом.
Рука ви це се могу узе ти, али и
не мора ју, пре вас ход но ради
сти ца ња иму ни те та на убо де.
Није лоше ни увек има ти при
себи кре му „фенер ган”, која
убла жа ва бол и оти ца ње. Ипак,
можда би нај бо ље било да
почет ни ци пре све га напра ве
алер го-тест на пче ли њи убод
како би био избег нут сва ки
ризик.

Након пре у зи ма ња роје ва
није потреб но дира ти их
наред них седам-осам дана,
буду ћи да пче ле има ју довољ но
посла на одр жа ва њу посто је ћег
легла и око извла че ња саћа у
рамо ви ма са сат ним осно ва ма.
Да није тако, посто ја ла би
могућ ност доби ја ња наго на ка
роје њу, чија је прва мани фе -
ста ци ја фор ми ра ње матич ња -
ка. То се редов но дога ђа када
пче ле нема ју где да тро ше сво -
ју енер ги ју (пре све га за про из -
вод њу матич не мле чи, којом
хра не мати цу и лар ве).

У пре во ду, при ли ком отва -
ра ња кошни ца важно је кон -
ста то ва ти коли ко је легло рас -
про стра ње но. Тре ба оче ки ва ти
да ће мати ца, посеб но ако је
мла да, вео ма брзо поло жи ти
јаја на пет-шест рамо ва, што

би дове ло до тога да свих
десет „ули ца” буде пуно
пче ла.

При том, ако су мла де пче -
ле луче њем воска поче ле да
пра ве саће, то је знак да је све
нор мал но. Мати цу није
нужно тра жи ти све док има
мла дог отво ре ног, као и
затво ре ног легла, што зна чи
да је јаје које је мати ца посе -
ја ла про шло ста ди јум лар ве
и затва ра њем се пре тво ри ло
у лут ку, из које је након два -
де сет јед ног дана изми ле ла
пче ла. При ли ком про ве ре
нај бит ни ји су сред њи рамо -
ви, јер ако тамо има мно го
црви ћа, не мора ју се вади ти
крај њи. Ко има оштро око,
под одре ђе ним углом може
виде ти јаја шца димен зи ја
мили ме тар и по са 0,7 мили -
ме та ра, која су дубо ко при
самом дну ћели је. Али то се
може назре ти и пре ма рас -
по ре ду на саћу – ако се при
врху рама пре си ја ва ју тако -

зва не мед не капе, а у сре ди ни је
там но, онда су сигур но тамо и јаја.

Када рој напу ни један
наста вак с десет рамо ва, што
се обич но дога ђа кра јем јуна
пре сун цо кре то ве паше, тре ба -
ло би дода ти и дру ги наста вак
с нових десет сат них осно ва.

(Наста ви ће се)

Ј. Ф.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 4. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Потреб но: два кило гра ма
реч не рибе, две гла ви це црве -
ног лука, два јаје та, со, бибер,
зачин, две каши ке соји ног
бра шна, пра шак за пеци во и
уље за прже ње.

При пре ма: Очи сти те рибу,
па је ску вај те. Одвој те вели ке
кости и саме љи те рибу на
маши ни за месо. Учи ни те то
три пута због сит них кости ју.
При послед њем мле ве њу

додај те у месо сец ка ни црни
и бели лук.

Када завр ши те мле ве ње,
додај те зачи не, бра шно, јаја
и пра шак за пеци во, добро
изме шај те, а потом од тако
доби је не масе пра ви те кугли -
це. Рас та њи те их тако да
буду дебљи не око два прста,
па их пржи те у већој коли -
чи ни вре лог уља.

Шниц ле слу жи те уз сала -
ту од кром пи ра. При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

ШНИЦЛЕ ОД РЕЧНЕ РИБЕ

Поред тога што лети ужи ва мо
у њеном уку су и мири су и што
је крај јула доба годи не када
нам је нај при сту пач ни ја, диња
је позна та и по сво јим леко ви -
тим свој стви ма. Овог пута
даје мо вам пред ло ге како сок
и семе диње иско ри сти те као
при род ни лек.

Уко ли ко вас муче грче ви у
сто ма ку, поме шај те по две
каши чи це семе на диње и кра -
став ца и пре лиј те их са 600
мили ли та ра кљу ча ле воде.
Покло пи те и оста ви те да
одсто ји два сата, па про це ди те

теч ност. Пиј те по 100 мили -
ли та ра пре доруч ка, а по 200

пре руч ка и вече ре. Тера пи ја
тра је десет дана.

Семе диње кори сно је и
про тив уче ста лог мокре ња.
Поме шај те по две каши чи це
сит но измр вље ног семе на
диње и кра став ца и јед ну
каши чи цу усит ње них петељ -
ки виш-ње. Пре лиј те то са
700 мили ли та ра кљу ча ле
воде, оста ви те да одсто ји и
пиј те по 250 мили ли та ра,
три пута днев но пре обро ка,
током пет дана.

Уко ли ко само жели те да осве -
жи те орга ни зам и оја ча те иму -

ни тет, исце ди те сок од диње
(руч но или у соков ни ку) и
поме шај те га с јогур том,
медом и лиму но вим соком.
Тре ба ло би попи ти по јед ну
чашу овог напит ка три пута
днев но.

Ако сок све же диње поме -
ша те са истом коли чи ном
мле ка и ружи не води це, доби -
ће те сја јан лоси он за негу суве
коже лица. Нано си те га ују тру
и уве че, а пожељ но је и чешће.
Оста ви те да лоси он одсто ји
око 20 мину та, а потом испе -
ри те лице мла ком водом.

ЛЕТ ЊА ШКО ЛА ПЧЕ ЛАР СТВА – МАР КО ШИЦ,

ВЛА СНИК ПЧЕ ЛАР СКОГ ГА ЗДИН СТВА (2)

БИТ НО ЈЕ СТАЛ НО 

УПО ШЉА ВА ТИ ПЧЕ ЛЕ Када је реч о „најскровитијим”
оазама природе надомак града,
једна од оних које у том погледу
предњаче, свакако је и дунавска
ада Форконтумац, много позна-
тија као Бела стена.

Некима је ово острво, налик
на она егзотична карипска,
толико прирасло за срце да га
напуштају само у крајњој
нужди.

И док већина тих слатковод-
них Робинзона на Белој стени
(и око ње) проводи топле дане
бавећи се риболовом, прево-
зом купача или држањем „пла-
жних” кафаница, има и оних
који тамо чак и презиме. И
кажу – нема лепшег...

Причу с модерним Робинзо-
нима с Беле стене започели
смо са оне, преке стране.

То је за неупућене, заправо,
београдска страна, јер припада
градској општини Палилула,
насупрот поменутој дунавској
ади, која је, према катастру, на
панчевачкој мапи.

Чак и клопу спремају на води
Дочекала су нас радознала
лица прекаљених „дунавских
вукова”. Пре свих, оних који
на тој обали дочекују купаче
како би их пребацили у ушу-
шкано прибежиште љубитеља
егзотичне опуштенције у
летаргичној „дивљини”, која
пркоси све неподношљивијој
цивилизацији.

Већ на старту недвосмисле-
но су нам ставили до знања
колико им се огадила „бетон-
ска урбана џунгла”. Штавише,
једногласно подвлаче како им
нимало не смета што „тамо
преко” нема струје, што комар-
ци љуто боцкају, као ни то што
комуналне службе готово
ништа не раде на поправљању
услова за живот. Кажу, и боље
да се не мешају и тако им не
„загаде” последњу идилу.

Премда готово ништа у вези
с Белом стеном није законски
уређено, тамо се неки неписа-
ни ред и те како поштује.
Можда и више него тамо где
га, бар на папиру, има „на
тоне”. Иако све то на први

ЖИВОТ У ДИВЉОЈ ПРИРОДИ НАДОМАК ГРАДА (1)

РОБИНЗОНИ С БЕЛЕ СТЕНЕ

више да поднесем цивилиза-
цију. Мени је на Белој стени
све потаман – од кафаница,
преко плаже, до саме дунавске
воде, која је изузетно чиста
упркос „анализама” злонамер-
ника. Не бих дао ову реку ни за
једно море – истиче Ђаша.

Зуба је на Дунаву вероватно
и свих 58 година, јер је, по све-
му судећи, „баш у плодне дане
његов тата волео маму” на
Белој стени.

– Отада нисам пропуштао
ниједну прилику да дођем
овамо, а последњих седамна-
ест година стално сам наста-
њен на острву. И ништа ми
овде не смета, али највише
волим мир и тишину, то јест
кад зими нема никог. А кад
морам у градску вреву, доби-
јем лупање срца. Откада сам
„пуноправни грађанин Беле
стене”, само девет пута сам
био у „цивилизацији”, и то,
боже опрости, када су сахране.
На весеља нисам ишао, јер те
на такве прилике зову само
када имаш пара, а ми који
овде живимо, немамо. Али
зато имамо душе. И најлепше
нам је када славимо острвску
славу Светог Саву усред циче

тлменског договора, па је
поред осталог општепознато
да чамџије на другу страну
превозе од 8 до 19.30.

Један од њих је и Бранко,
који је на овај део Дунава први
пут доведен пре педесет шест
година да бере купине. И
остао је ту до данас. Када се не
бави превозом, професионал-
но пеца смуђа.

– Нажалост, убише нас
„струјароши”, који су се наро-
чито наврзли на квалитетну
рибу. Много тога је препуште-
но стихији, па је тако сплетом
разних околности уништена
прелепа плажа са ове, бео-
градске стране, позната као
„шоферска”, која је неодољиво
подсећала на призоре с Хава-
ја. Без обзира на све проблеме,
ова река ми је једина каква-
таква релаксација у животу,
без које бих вероватно одавно
свиснуо. Годишње проведем и
по двеста дана у чамцу, на
којем имам чак и мали „сме-
деревац”, а с њим и све услове
за спремање клопе на води.
Ма, скоро да живим на чам-
цу... Прошао сам Европу чети-
ри пута, али ово не бих дао ни
за шта – каже Бранко.

Недалеко одатле је Драган,
који има неколико деценија
чамџијског стажа, али и даље
не одустаје од тог посла иако му
је већ осамдесет. За то време
било је свега и свачега, па и спа-
савања људи који су преценили
своје пливачке могућности.

Чувари острвске ватре
Ипак, прави-правцати Робин-
зони су Ђаша и Зуба, који су
овде током целе године. Чак и
зими! Може се рећи и да су
били нека врста медијских
звезда када је почетком годи-
не лед оковао Дунав, а они
одсечени на острву, па су дро-
ном и хеликоптером снабде-
вани најнеопходнијим намир-
ницама.

Ђаша је овде више од четврт
века, од чега две деценије
непрекидно на острву, јер,
како каже, сваки дан проведен
на води продужује живот. Не
смета му то што за пијаћу воду
мора да се довија; ни то што од

пошаљу брод када је тешко
прећи на другу обалу, а они
заузврат чувају шуму. Што се
тиче превозничког посла, Зуба
истиче како је за тако нешто
тешко добити регистрацију.

– Неко време нас је повреме-
но гањала полиција. Једанпут
су нас блокирали, па је остало
две и по хиљаде људи на ади.
Касније су схватили да је то
немогуће и пустили су нас да
радимо са обичним дозволама
за чамац. Ми дајемо све од себе
да максимално обезбедимо
путнике – пажљиво управљамо
пловилима, имамо појасеве за
спасавање, апарат за гашење,
прву помоћ и знак да је то
чамац за превоз. Бавећи се тим
послом, нагледао сам се свега и
свачега. Ја сам, рецимо, „дежу-
ран” за спасавање дављеника.
Било их је најмање десетак, а за
то сам од државе награђен са
„чак” двадесет литара горива –
поентира овај љубитељ реке.

И тако смо се, са сигурном
руком за кормилом, превезли
на другу страну, где нас очеку-
је наставак приче о Робинзо-
нима с Беле стене...

(Наставиће се)

Ј. Филиповић

зиме. Доживљај као на плани-
ни, па кад потпалимо ватрицу
и окренемо ражањ, ништа сла-
ђе – наводи Зуба.

Он додаје како од система
једино функционишу „Војво-
динашуме”, које понекад по-
могну житељима Форконту-
маца – доставе им огрев или

превоза има тек за основне
трошкове, а повремено ухвати
неку рибицу за себе и друштво.

– Лети има много људи, а
зими остане нас десетак, што
је лепо на свој начин. Годишње
одем неколико пута у град и
једва чекам да се вратим при-
роди. Тешко да бих могао

поглед наликује неком савре-
менијем облику првобитне
заједнице, није далеко ни теза
да је у питању поодмакла фаза
комунистичког самоуправља-
ња. Махом је све ствар џен-

Ђаша

Бранко и Зуба



Један од најпопуларнијих
спортских колектива у на-
шем граду и околини, ЖОК
Одбојка 013, после кратке
летње паузе, започео је при-
преме за нову сезону, која ће,
као и претходне, бити пуна
изазова и искушења.

Прво окупљање, које је
означило и почетак припрема
за све селекције овог клуба,

било је у уторак, 1. августа, на
СЦ-у „Младост”. На једном
месту окупиле су се девојчице
из школе одбојке, пионирке,
али и кадеткиње коју су при-
кључене првом тиму и, нарав-
но, сениорке.

– Тренираћемо свакоднев-
но на Спортском центру, а 21.
августа одлазимо на Чардак
на седмодневне припреме.
Очекујем да ће девојчице и
девојке наставити да раде

вредно као и до сада, па сам
сигуран да ни резултати неће
изостати. Планирамо да орга-
низујемо и неколико турни-
ра: за пионирке, кадеткиње и
сениорке, али и један велики
турнир за ветеранке и ветера-
не. Сва та такмичења треба да
буду одржана од 14. до 18.
августа – рекао је Иван Крго-
вић, први човек Одбојке 013.

Поред великог броја одбој-
кашица које су се окупиле на
Спортском центру „Младост”,
био је и цео стручни штаб
Одбојке 013, који, уз Ивана
Крговића, чине и тренери:
Владимир Јованчић, Зоран
Марковић, Небојша Божић,
Благоје Копривица, Јовица
Станковић, Срђан Бошковић,
Јована Марић, Александар
Гаврилов, Дубравка Флора и
Бранислав Јованов.

Тра ди ци о на лан, пети „Пан -
че вач ки мара тон”, који орга -
ни зу је удру же ње „Мара тон -
ци”, биће одр жан у субо ту, 5.
авгу ста, у Народ ној башти.

Уче ство ва ће 100 так ми ча ра
из Срби је, Пољ ске, Сло ве ни је и
БиХ, од којих ће се њих шезде -
се то ро над ме та ти у полу ма ра -
то ну (21 км), а четр де се то ро
нај хра бри јих оку ша ће се у
мара тон ској трци, на дис тан ци
од 42,195 км. Међу уче сни ци ма
ово го ди шњег так ми че ња биће
и пет на ест наших сугра ђа на.

С обзи ром на то да се трчи
само на кру жној ста зи у
Народ ној башти, број уче -
сни ка је огра ни чен на 100.
Орга ни за то ри су се свој ски

потру ди ли да и ово го ди шњи
„Пан че вач ки мара тон” про -
тек не у нај бо љем реду, па су
уз помоћ при ја те ља удру же -
ња и дона то ра обез бе ди ли
нео п ход не усло ве за одр жа -
ва ње ова ко зах тев ног над ме -
та ња.

Так ми че ње у Народ ној баш-
ти почи ње у 20 сати.

Пан че во се оду век поно си ло
сјај ним спор тист ки ња ма и
спор ти сти ма који су оства ри -
ва ли фено ме нал не резул та те у
сени ор ској кон ку рен ци ји, али
овај град је изне дрио и мно го
тале на та који су свој врху нац
досе гли у дру гим спорт ским
сре ди на ма.

Јед на девој чи ца скре ну ла је
пажњу на себе фан та стич ним
пар ти ја ма на тере ну под обру -
че ви ма. Она је Мари на Дави -
нић, пет на е сто го ди шња кошар-
ка ши ца, тек свр ше ни вуко вац
ОШ „Бран ко Ради че вић” и
буду ћа уче ни ца Гим на зи је
„Урош Пре дић”. Мла да и
супер та лен то ва на Мари на
заво ле ла је игру под обру че ви -
ма сасвим слу чај но. Иако је
теча Ћуре (Мило ван Ћур чи ја),
позна ти руко мет ни струч њак,
поку шао да је „инфи ци ра”
лепљи вом лоп том, мала Дави -
ни ће ва се опре де ли ла за
кошар ку и – није погре ши ла.

Пет годи на је вред но вежба -
ла у КК-у Тамиш, под над зо -
ром тре не ра Дарин ке и Алек -
сан дра Јова но ви ћа. Упи ја ју ћи
сва ки савет сво јих „учи те ља”,
не про пу шта ју ћи гото во није -
дан тре нинг, Мари на је брзо

запа ла за око и тре не ри ма мла -
ђих репре зен та тив них селек -
ци ја. Тако је већ после годи ну
дана тре ни ра ња бора ви ла у
кам пу у Новом Бече ју, а потом
је, зајед но с још једа на ест нај -
та лен то ва ни јих девој чи ца у
нашој земљи била и у Раз вој но-
тре на жном цен тру у Кра гу јев -
цу, а ове годи не и у Кара та шу,
који је орга ни зо вао Кошар ка -
шки савез Срби је. И ту је, већ
по нави ци, оста ви ла сја јан ути -
сак. Сво јом посве ће но шћу тре -
нин зи ма, мар љи вим радом и
љуба вљу пре ма кошар ци оду -
ше ви ла је и саве зне тре не ре.

Од када је поче ла интен зив -
но да се дру жи с наран џа стом
лоп том, Мари на је све сво је

при ват не оба ве зе, па чак и
одла ске на рођен да не код дра -
гих осо ба, ста вља ла иза тре -
нин га. Физич ки је одлич но
при пре мље на и пола ко али
сигур но изра ста у пра вог
спор ти сту...

Такав тале нат није остао
непри ме ћен, па су убр зо
Мари ни поче ли да при сти жу
пози ви из воде ћих срп ских
клу бо ва. У сво јим редо ви ма
желе ли су је Црве на зве зда и
Пар ти зан, али нај а гил ни ји су
били чел ни људи КК-а „Ради -
вој Кораћ” из нашег глав ног
гра да, па је мла да Пан чев ка
пот пи са ла при ступ ни цу за тај
клуб. Већ је била на првим
тре нин зи ма у новом колек ти -
ву, саи гра чи це су је сјај но при -
хва ти ле, а тре нер у новом клу -
бу биће јој тако ђе наш сугра ђа -
нин – Ненад Мар ко вић.

Иако има тек пет на ест годи -
на, Мари на Дави нић је одлу -
чи ла да успе. Хра бро и одлуч -
но кора ча ка кошар ка шким

зве зда ма и без устру ча ва ња
исти че да јој је вели ка жеља и
дрес с наци о нал ним грбом у
сени ор ској кон ку рен ци ји. У
послед њих пет на е стак годи на
она је нај сјај ни ји бисер пан че -
вач ке жен ске кошар ке, а како
струч ња ци исти чу, цела гене -
ра ци ја 2002. годи шта јед на је
од нај та лен то ва ни јих у Срби ји
у послед њих неко ли ко деце -
ни ја, па се од тих девој чи ца
добри резул та ти тек могу оче -
ки ва ти.

Мари на већ сада може да
буде при мер мла ђим коле ги -
ни ца ма. Иако има и спорт -
ских гена у себи, јер се тата
Сале годи на ма бавио фуд ба -
лом, она је пре све га захва љу -
ју ћи про фе си о нал ном одно су
пре ма тре нин зи ма и мар љи -
вом раду сту пи ла на ста зу која
води ка спорт ском врху. Ако
наста ви са истим жаром, не
тре ба сум ња ти да ће до њега и
сти ћи.

Срећ но!

СПОРТ
Петак, 4. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Сти гло зла то 
и из Ђера

Допри нос екип ној
брон зи

Мађар ски град Ђер био је ове
годи не дома ћин Европ ског
олим пиј ског фести ва ла мла -
дих (ЕЈОФ), на којем су се
оку пи ли нај бо љи мла ди спор -
ти сти са Ста рог кон ти нен та.
Као и сва ке годи не, кон ку рен -
ци ја је била изу зет на у свим
дисци пли на ма, али и поред
тога, у наш град је сти гла и
јед на злат на меда ља.

Фено ме нал на репре зен та -
тив ка Срби је Андреа Сто ја ди -
нов, џудист ки ња ЏК-а Дина -
мо, још јед ном је потвр ди ла да
зау зи ма сам врх овог спор та
на Ста ром кон ти нен ту. Наша
сугра ђан ка је осво ји ла нај сјај -
ни је одлич је у кате го ри ји до
48 кило гра ма, а то је ујед но
била и прва злат на меда ља за
срп ске спор ти сте на ово го ди -
шњем ЕЈОФ-у.

Наша џудист ки ња је у
првом колу била сло бод на, да
бу у дру гој „рун ди” савла да ла
ривал ку из Бел ги је Аме ли ен
Декерс. Андреа је у тре ћем
колу так ми че ња по гру па ма
побе ди ла и Лео ни Гон за лес из

ЕВРОП СКИ ОЛИМ ПИЈ СКИ ФЕСТИ ВАЛ МЛА ДИХ

ФАН ТА СТИЧ НА АНДРЕА СТО ЈА ДИ НОВ

Андреа Сто ја ди нов је на
ЕЈОФ-у уче ство ва ла и у
екип ном делу так ми че ња,
као део тима репре зен та ци је
Срби је. У том делу тур ни ра
уче ство ва ло је осам репре -
зен та ци ја у жен ској кон ку -
рен ци ји. Иако мало број на
(саста вље на само од три од

ПРЕД СТА ВЉА МО ЈОШ ЈЕДАН СПОРТ СКИ БИСЕР ПАН ЧЕ ВА

МАРИ НИН ПУТ КА ЗВЕ ЗДА МА

Фран цу ске, а потом је у полу -
фи нал ној бор би три јум фо ва ла
и над так ми чар ком из Тур ске.
Џудист ки ња Дина ма се у
фина лу бори ла про тив Холан -
ђан ке Нао ми ван Кре вел, коју
је савла да ла ипо ном, после
нешто више од два мину та
меча.

могу ћих пет так ми чар ки),
еки па Срби је зау зе ла је тре ће
место.

Тако је Андреа Сто ја ди нов
наста ви ла да ниже успе хе на
так ми че њи ма, па је већ сада
јасно да је она обе ле жи ла ову,
2017. годи ну. 

Сва ка част!

Кон фе рен ци ји Вој во ђан ске
фуд бал ске лиге гру па „Исток”
при су ство ва ли су пред став ни -
ци свих шесна ест клу бо ва
који ће од 19. авгу ста кре ну ти
у ово го ди шњу трку за бодо ве.

Поред Мио дра га Цви ји ћа,
гене рал ног секре та ра Фуд -
бал ског саве за Вој во ди не, на
састан ку су били и пред сед -
ник так ми чар ске коми си је у
ФСВ Мио драг Рада ко вић,
коме сар за так ми че ње Мар -
јан Роде ан и дисци плин ски

суди ја Дра ган Ваван. Посеб -
но је инте ре сант но то што је
нагла ше но да сва ки клуб
мора има ти бар две од три
селек ци је мла ђих кате го ри -
ја, како би сте као услов да се
так ми чи.

Очи љуби те ља фуд ба ла из
Пан че ва и око ли не, бар када
је четвр ти ранг у пита њу,
биће упр те у Мла дост из
Омо љи це, која у првом колу
на свом тере ну доче ку је Рад -
нич ки из Сутје ске.

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

ОМОЉ ЧА НИ НА СТАР ТУ С РАД НИЧ КИМ

У НАРОД НОЈ БАШТИ, 5. АВГУ СТА

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ МАРА ТОН

СУПЕР СПОР ТИ СТА

Коли ко је Мари на Дави нић посве ће на спор ту и коли ко је

вели ка њена жеља за над ме та њем, гово ри и сле де ћи пода -

так.

Наи ме, она је ове годи не, као уче ни ца ОШ „Бран ко Ради -

че вић”, три јум фо ва ла на град ском, али и на окру жном

школ ском над ме та њу у нај бр жој атлет ској дисци пли ни –

трци на 100 мета ра.

СВЕТ СКО ПРВЕН СТВО У КАЈА КУ

БРОН ЗАНА МЕДАЉА ЗА БИЉА НУ РЕЛИЋ
После Европ ског првен ства у
каја ку које је одр жа но у јуну у
Београ ду нај бо љи срп ски јуни -
о ри и мла ђи сени о ри насту -
пи ли су на Свет ском првен -
ству за те узра сне кате го ри је
у Пите шти ју. Так ми че ње је
одр жа но од 27. до 30. јула, а
оку пи ло је нај бо ље каја ка ше
из целог све та у овој кон ку -
рен ци ји.

У наци о нал ном тиму Срби је
насту пи ли су и так ми ча ри
ККК-а Пан че во: мла ђа сени -
ор ка Биља на Релић и тре нер
Ђури ца Лев на јић. С обзи ром
на то да је на шам пи о на ту
Ста рог кон ти нен та осво ји ла

сре бр но одлич је, наша так ми -
чар ка је и на овом так ми че њу
била фаво рит.

У А-фина лу олим пиј ске
дисци пли не К1 на 200 м
Биља на је ста зу пре ве сла ла у

вре ме ну од 41,21 секун де, иза
Ново зе лан ђан ке и дру го пла -
си ра не мађар ске так ми чар ке.
Осва ја њем брон за не меда ље
Биља на Релић је још јед ном
дока за ла да спа да у сам врх

свет ског каја ка. После напор -
не сезо не овај тро феј је дошао
као кру на вели ког тру да и
зала га ња Биља не Релић и
њеног тре не ра Ђури це Лев на -
ји ћа.

СТАРТОВАЛА И ОДБОЈКА 013
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Милош 
Мили во је вић,
музи чар:
     
– Тре нут но само 
свир ка, посао, свир ка.
Сви рам кад год год 
и где год стиг нем.
Дању поне кад на 
ули ци, а уве че по џез
клу бо ви ма у Бео гра ду.

Ната ша Бошко вић,
прав ник:
     
– Пла ни рам да идем 
на море, али још није
сигур но. Због оба ве за
имам све мање вре ме на
за виђа ње с при ја те љи ма,
па кому ни ци ра мо углав -
ном пре ко „Феј сбу ка”,
теле фо на, ком пју те ра.

Јован 
Дими три је вић,
кувар:

– Лето ћу про ве сти 
рад но, јер сам запо слен
као кувар у ресто ра ну.
Нећу ићи на одмор.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Про па да

Сва ко село има цркву. И мир. Да га речи ма не реме ти мо.

    Сва ки град има шме ка. И цркву. И Пан че во посе ду је и јед но

и дру го.

    Сви има ју сво је про бле ме. Један од про бле ма нашег гра да је

гра ди ли ште у цен тру гра да ста ро неко ли ко деце ни ја.

    Које про па да.

    Као и сва ки човек недо ра стао задат ку.

Град 

Нека да нај ви ша згра да у Вој во ди ни и даље је један од сим бо ла

нашег гра да.

    Баш као и куле све ти ље на ушћу Тами ша у Дунав.

    Или јужна инду стриј ска зона.

    Мно го је сим бо ли ке сву да око нас. Реци мо, из речи град

изни кло је: гра ди мо.

    Одно се. Они су увек гра ди ли ште. Лако их је сру ши ти, мно го

теже изгра ди ти.

Изну тра

Спо ља све уме да изгле да изглан ца но и ван вре мен ски.

    Црве ни цреп. Заков шиљак коме деце ни је не могу ништа.

    Тек поста вљен тро то ар.

    А изну тра може бити сасвим дру га чи је.

    Пусто. Тескоб но. Уме да рока.

    Да те зако ви тла.

    И да те раз би је у парам пар чад.

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

22. септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Пуно топлих поздрава из бање Топуско.

Никола Цревар, Вељка Влаховића 22/24

Никола, Иване, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција

Мирно море уз „Панчевац”!

Поздрав из Италије, из места Порто Потенца Пичена.

Иван Ћирић, Цара Душана 46, Омољица


